
€Τ Ο Ο ΙΒ/ 
'^βραββυθΗ ύασό ΤΗ5 'λκαδΗμία* Χθπμοομ καί τοϋ εμ Πάρισίοΐί 

ΟυλΛογου αορό* εμίσχυσιμ τοομ 'ίΞλλΗμικοομ Οεπουδοομ. 



ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ 

Έν τφ ύπ’ άριθ. 1457 χειρογράφω τής ήμετέρας Εθνικής Βιβλιοθήκης 
άπό σελίδος 1648-1664 εύρίσκομεν άξιοσποΰδαστον διατριβήν περί του έν 
Ίεροσολΰμοις αγίου φωτός υπό ιήν επιγραφήν «Περί του επιταφίου φωτός». 

Ό κώδιξ ύπ’ αριθμόν 1457 μετά τοϋ ύπ’ αριθμόν 1458 καί τρίτου τίνος 
άπολεσθέντος1, άποτελοΰσι νομοκανονικόν εργόν, γραφέν, κατά πάσαν πιθα¬ 

νότητα, υπό του Νεοφύτου Καυσοκαλυβίτου, ώς απέδειξα εν τή διατριβή μου 
«Έκ των νομοκανονικών χειρογράφων τής βιβλιοθήκης τοΰ Πανεπιστημίου 
τά υπ’ αριθμόν 1457 καί 1458», τή δημοσιευθείση έν τή Ιβδομηκονταπενταε- 

τηρίδι τής Ριζαρείου εκκλησιαστικής σχολής2. 
Ασχέτως προς τό περιεχόμενον του νομοκανονικοϋ τούτου έργου παρεν¬ 

τίθεται από σελίδος 1648-1664 ή ανωτέρω μνημονευθεΐσα διατριβή περί τοΰ 
επιταφίου φωτός διακόπτουσα οϋτω τήν συνέχειαν τ©υ νομοκάνονος, οΰτινος 
ή συνέχεια3 τής σελίδος 1647 πρέπει νά ζητηθή εις τήν σελίδα 1666. 

'Ως φαίνεται ή άρίθμησις τοΰ νομοκάνονος εγένετο μετά ταΰτα, καθ ην 
δηλαδή εποχήν έξ απροσεξίας είχε παρεντεθή ή περί του επιταφίου φωτός 
διατριβή, ήτις, αποτελούσα ιδίαν διατριβήν έξ οκτώ φύλλων, παρεντεθεΐσα 
εις τον νομοκάνονα, ήριθμήθη ώς νά άπετέλει μέρος αυτοΰ. 

Ή πραγματεία αυτή συνδέεται ατενώς προς τό νομοκανονικόν έργον, τό 
περιεχόμενον εις τούς μνημονευθέντας κώδικας, ού μόνον διότι ή γλώσσα και 

1 Όρθώς ό Σακελλίων έν τφ εαυτού καταλόγφ των χειρογράφων τής Εθνικής 
βιβλιοθήκης τής Ελλάδος (ο. 260) έκ τής άριθμήσεως των σελίδων των δύο τούτων 
χειρογράφων, τοΰ μέν άρχομένου άπό σελίδος 552-1243, τοΰ δέ άπό σελίδος 1244-1945 

συμπεραίνει δτι των δύο τούτων κωδίκων προηγείτο τρίτος, οστις, άρχόμενος άπό σελίδος 
1-551 άπετέλει τον πρώτον τόμον τοΰ δλου έργου. Κατά ταΰτα τό ολον έργον απετελειτο 
έκ τριών τόμων, ών, άπολεαθέντος τοΰ πρώτου, σφζονται οί δύο τελευταίοι. Τουναντίον 
έξ αβλεψίας ό Σακελλίων έχει εσφαλμένος αριθμήσει τούς δύο σψζομένους τόμους, του 
δευτέρου τούτων, τοΰ άρχομένου άπό τής σελίδος 552-1243 φέροντος τον αριθμον^1468 

καί τοΰ τρίτου, τοΰ άρχομένου άπό σελίδος 1244—1954 φέροντος τον αριθμόν 1457., , 

5 Έν Άθήναις 1920 σ. 185-202. Ή περιγραφή τών δύο τούτων χειρογράφων ένθ άν. 

σ. 185-189. > > , 
3 Ή σελίς 1647 τελευτά *τότε γάρ καί μόνον καί κατά τον Χρυσόστομον απαλλατ- 

τόμεθα τής έπί τοϊς σκανδαλίζομενοις κείμενης τιμωρίας, όταν εκ του σκανδάλου 
κέρδος» ή δέ σελίς 1666 άρχεται «λου κέρδος έτερον τίθεται τής άπό τοΰ σκανδάλου 
βλάβης μεΐζον». Άπό τής σελίδος 1648 άρχετα! ή διατριβή περί, τοΰ έπιταφίου φωτός 

καί τελευια εις τήν σελίδα 1664 ούτως (οστε ή σελίς 1665 μένει άγραφος. 
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αί Ιδέαι των δυο τούτων έργων συμφτονούσιν \ αλλά και διότι ό γράψας την 
περί του επιταφίου φωτός πραγματείαν ήν, ώς καί ό γράψας τό νομοκανο- 

νικόν εργον, μαθητής του Γερασίμου 2 καί διέμενε κατά την εποχήν εκείνην 

έν Βουκουρέστι®3. Κατά ταύτα ό συγγραφεύς ταύτης καί ό του νομοκανο¬ 

ν ικού έργου είναι εις καί ό αυτός. Επειδή όμως, ώς αλλαχού έδείχθη ή συγ¬ 

γραφεύς του νομοκανονικοϋ έργου είναι ό Νεόφυτος ό Καυσοκαλυβίτης καί 

τής περί του επιταφίου φωτός διατριβής συγγραφεύς είναι ό αυτός Νεόφυτος, 

οστις, ώς γνωστόν, είχε γράψει, μεταξύ άλλων, καί πραγματείαν φέρουσαν 

επιγραφήν «Περί του επιταφίου φωτός»5. Κατά ταύτα συγγραφεύς τής 

ήμετέρας διατριβής είναι ό Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης. 

Περί τού έν Ίεροσολύμοις αγίου φωτός έχουσι γραφή πολλά, περιέχοντα 

ιδία ειδήσεις περί τής τελετής τού αγίου φωτός καί μαρτυρίας περί τής πραγ- 

ματικότητος αυτού 6. Παρά ταΰτας από μακρού ύπήρχον άμφιβολίαι περί τής 

1 Πρβλ. ίόίςι σελ. 1685 έ. ένθα γίνεται λόγος περί τής σημασίας τής μεταβάσεως εις 
τά Ιεροσόλυμα καί σελ. 1782 ένθα, μεταξύ άλλων, περί του επιταφίου έν Ίεροσολύμοις 
φωτός γέγραπται/ «δς (Έφραίμ) καί περί τού έν Ίεροσολύμοις επιταφίου εκείνου φωτός 
παρά του των έσω λόγων κατ’ ίδιαν έρωτηθείς, άπεκρίνατό οί ώς εΐ γε επ’ έμοί ήν, 

φησι, κατήργησα άν καί την εκείνου χειροποίητοι- μηχανουργίαν» ακριβώς δηλαδή ώς 
καί έν τη ήμετέρφ περί του επιταφίου φωτός διατριβή γέγραπται έν αρχή· «Έφραίμ τών 
Ιεροσολύμων πατριάρχης, ό έξ Αθηνών, έριοτη&είς έν Βουκουρεστίφ τής Ούγγροβλαχίας 
κατά τό ,αψξθ' παρά του τών έσω λόγων κατ’ ίδιαν περί τοΰ έν Ίεροσολύμοις επιταφίου 
εκείνου φωτός άπεκρίνατό οί ένδημούντων τό τηνικαΰτα έκεϊ καί ημών, ώς εϊ γέ, φησιν, 

έν έμοί ήν, κατήργησα άν καί τήν έκείνου χειροποίητοι1 μηχανουργίαν». 

* Πρβλ. τά έν άρχή τοΰ περί του επιταφίου φωτός έργου γεγραμμένα- «περιστήσας 
έν τή νήσφ Πάτμφ τούς έν τή σχολή μαθητάς σχολαρχοΰντσς έκεϊοε τοΰ αοιδίμου έκείνου 
καί έν Ίεροσολύμοις ηγιασμένου Γερασίμου, ω καί αυτός τό τηνικαΰτα έμαθήτευον» 

προς τά έν σελ. 1781 τοΰ νομοκανονικοϋ έργου γεγραμμένα· «ός (Έφραίμ) σύν ήμϊν έν 

τψ έν τή νήσφ Πάτμφ σχολαρχήσαντι ήγιασμένφ έμαθήτευσεν». 

* Πρβλ. τά έν σελ. 1781 γεγραμμένα- «έλεγε γάρ ήμΐν (ό Έφραίμ) έν Βουκουρεστίφ 

τής Ούγγροβλαχίας έπιδημήσας κατά τό ,αψξη'». 

* Ένθ’ άν. σελ. 192 έ. 
5 Πρβλ. Σάθα, Νεοελ. φιλολ. σ. 512 ένθα μάλιστα προστίθεται «χειρόγραφον παρά 

Σοφ. Οίκονόμφ». 
" Πρβλ. ίδίρ. Χρυσ. Παπαδοπούλου, Ιστορία τής έκκλησίας τών Ιεροσολύμων 

σ. 309 έ. Τ. Π. Θέ μέλη,Ή τελετή τοΰ αγίου φωτός έν τή έκατονταετηρίδι τοΰ πανίερου 
ναοΰ τής άναστάσεως σ. 115Ί18. Άρχ. Καλλίστου, «Τό άγιον φώς» έν Νέρ Σιών 
τόμ. 28 (τοΰ 1933) σ. 238 έ. 'Α γ ι ο τ αφ ί τ ο υ, Αί σύγχρονοι τελεταί τής έκκλησίας 
Ιεροσολύμων Ε', Ή τελετή τοΰ άγιου φωτός, έν Νέα Σιών τόμ. Α' (τοΰ 1904) σ. 385 έ. 

Άξιον σημειώσεως είναι ένταΰθα ότι ό Παΐσιος Λιγαρίδης βέβαιοι τά τοΰ άγιου φωτός 
ώς αύτόπτης μάρτυς «καί τό είδα καί εγώ (τό άγιον φώς) καί ό έωρακώς μεμαρτύρηκε 
καί άληθινή έστιν ή μαρτυρία αύτοΰ» Πρβλ. τήν έμήν διατριβήν «Παίσίου Λιγαρίδου 
λόγοι ανέκδοτοι» έν Νέα Σιών τοΰ 1922 σ. 387 έ. Πρβλ. έτι ιδία ώς προς τάς μεταξύ 
Ελλήνων καί Αρμενίων έριδας περί τής τελετής τοΰ αγίου φωτός Παπαδοπούλου 
Κεραμέως, Άνάλεκτα ίεροσολυμιτικής βιβλιοθήκης τόμ. 3 σ. 252-253 καί 263 καί 

τόμ. 4 σ. 451-453. 
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πραγματικότητος τού αγίου τούτου φωτός1, ώς καί έκ τής προκειμένης δια¬ 

τριβής φαίνεται. ’Ήδη ό Ελευθέριος Μιχαήλος ό Λαρισσαΐος κατά τό 1775 

έρωτα τον Νικηφόρον Θεοτόκην 2 μεταξύ άλλων, καί περί τού θείου τούτου 

φωτός «αληθές ή πλάσμα τό εν θεοδέγμονι τού Σωτήρος τάςρορ κατά τήν 

κυριώνυμον τού Πάσχα ημέραν φώς», ό δε Νικηφόρος Θεοτόκης άπαντα ώς 

ακολούθως 3. 

«"Οτε μέν έκ τού τάφου ό φωτοδότης άνέστη, τότε φώς εν τφ τάφφ 

θεόσδοτον ώφθη, δΓ ού ό Πέτρος παρακύψας τά οθόνια κατείδε καί τό 

σουδάριον, ό ήν επί τής τού Δεσπότου κεφαλής, ού μετά τών όθονίων, 

αλλά χωρίς, έντετυλιγμένον εις ενα τόπον άλλως γάρ αμελεί τι, ει ούκ ήν φώς, 

ούκ άν, σκοτίας έτι ούσης, ταύτα έωράκει ό Πέτρος. “Ένθεν τοι καί ή εκκλησία 

άδει «άναστάς έκ τού τάφου ώς αληθώς ταίς όσίαις προσέταξας γυναιξί 

κηρύξαι τήν έγερσιν αποστόλους, ώς γέγραπται, καί δρομαίος 6 Πέτρος επέστη 

τφ μνήματι καί τό φώς έν τώ τάφαρ ορών κατεπλήττετο- όθεν καί κατεΐδε 

τά όδόνια μόνα*· ούδείς γάρ βλέπειν δύναται έν νυκτί τά προκείμενα. "Οτι 

δε έκτοτε εν τοΐς εφεξής χρόνοις έτησίως τούτο έγίνετο, τών μέν παλαιοτέρων, 

όσον εγώ σύνοιδα, ούδείς μεμαρτύρηκεν ή έμνήσθη τό σύνολον, ό δέ Ιερο¬ 

σολύμων Νεκτάριος έν τώ κατά Λατίνων έκδεδομένω αυτού πονήματι περί 

τού θαύματος τούτου διαλαμβάνει ώς έν ταίς κατ’ αυτόν τελούμενου ήμέραις. 

Είτε ούν αυτός αλήθειαν εΐρηκεν, είτε έψεύσθη, είπε κατά τήν τού δημώδους 

ύπόληψιν άπερισκέπτως έλάλησεν, εγώ κριτής ού γίνομαι, έπεί εύσεβώς ό άνήρ 

τον βίον έξετέλεσε. Τί δέ εν ταίς καθ’ ημάς γίνεται ήμέραις, τούτο έρώ σοι, 

όπερ παρά τών κορυφαίων τού τόπου έκείνου άκήκοα άνδρών, καί μάλα 

αξιόπιστων καί πάσης αίδούς άξιων καί εύλαβείας, ών τινες μέν έν Κυρίφ 

κεκοίμηνται, τινές δέ έτι έν τφ βίω περιάγουσιν. Ούκ άπ’ ουρανού κατέρχεται, 

ούδ’ άπό τού τάφου άναβλύζει, άλλ’ ό επί τήν διακονίαν ταύτην ταχθείς 

άρχιερεύς έν τφ λεγομένω είσελθών Κουβουκλίω, τον πυρίτην παίων πύρ 

εξάγει επάνω τοΰ ζωοδόχου τάφου, είτα έφάψας τάς έν τφ τάφορ πρότερον 

τριβείσας λαμπάδας κρατών εξέρχεται καί τό φώς μεταδίδωσιν ώς ήγιασμένον 

τή επαφή καί προσψαύσει τού Παναγίου Τάφου. Καί ό μέν αγελαίος λαός 

έκ τού τάφου τό φώς εκείνο άναβλύσαν νομίζει, ούδείς δ’ αύτφ τούναντίον 

είπεΐν θαρσεΐ, δεινόν τι παθεΐν δεδιττόμένος. 'Ως ούν όρας, ούκ εστι πλάσμα, 

ούδέ γάρ πλάττουσί τι ή κατασκευάζουσιν όλως, ούδέ δή τό γινόμενον κρύ- 

πτουσι κατ’ ιδίαν έρωτηθέντες οΐ εκεί προεδρεύοντες, τήν δέ τού χύδην λαού 

ύπόληψιν θεραπεύσαι μή δυνάμενοι οΐκονομικώς σιωπώσι- καί γάρ ούδεμίαν 

επιφέρει βλάβην ή τοιαύτη ύπόληψις». 

1 Πρβλ. ιδίφ *Α δαμαντίου Κοραή, Διάλογος περί τοΰ έν Ίεροσολύμοις αγίου 
φωτός ("Ατακτα τόμ. 3 σ. 329-381 πρβλ. καί Σημειώσεις, Ένθ αν. σ. 382-424). 

7 Πρβλ. Κ. Δυοβουνιώτου, Νικηφόρος ό Θεοτόκης σ. 14. 

3 Ένθ’ άν. σ, 15. 
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Έκ τής άπαντήσεως ταύτης χοΰ Θεοτόκη γίνεται φανερόν δτι καί οΰτος 

αμφιβάλλει περί τού θείου ςκοτός προσπαθών νά έξηγήση τούτο φυσικώς 

’Έτι δμως λεπτομερέστερα είναι ή κατωτέρω διατριβή του Νεοφύτου, ής ή διά 

τΰπου έ'κδοσις είναι αναγκαία/ όπως οΰτω καταστή δυνατή ή αντικειμενική 

έξέτασις των υπέρ καί κατά επιχειρημάτων προς διαφωτισμόν του ζηιήματος 

τοΰτου. 

Έκδίδων κατωτέρω τήν διατριβήν ταΰτην του Νεοφύτου σημειώ ενταύθα 

δτι διορθώσεις τινάς, έλαχίστας, έπέφερον εις τό κείμενον, άςτινας δεν ένόμισα 

άναγκαΐον νά αναφέρω. 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΦΩΤΟΣ 

Έφραίμ των Ιεροσολύμων πατριάρχης, ό εξ Αθηνών1, έριστηθείς εν 

Βουκουρεστίω τής Ούγγροβλαχίας κατά τό ,αψξθ' παρά του των έσω λόγου 

κατ’ ιδίαν περί του εν Ίεροσολΰμοις επιταφίου εκείνου φωτός άπεκρίνατό οί, 

ένδημοΰντων τό τηνικαυτα έκει καί ήμών, ώς εΐ γέ φησιν επ’ έμοί ήν, κατήρ- 

5 γησα άν καί τήν εκείνου χειροποίητου μηχανουργίαν. Οί) μην αλλά μακρω 

προ τοΰτου καί ο ιεροπρεπής εκείνος καί άποστολικός άνήρ, ό καί τον βίον καί 

τον τρόπον καί τον λόγον φιλόσοφος, Αγάπιος λέγω ό Ιθακήσιος2, περιστήσας 

έν τή νήσφ Πάτμω τους εν τή σχολή μαθητάς, σχολαρχοΰντος έκεΐσε του 

αοιδίμου εκείνου καί έν Ίερομονάχοις ηγιασμένου Γερασίμου3, ώ καί αυτός 

10 τό τηνικαυτα έμαθήτευον, ύπετίθετο ήμΐν άναπείθειν πειράσθαι τους προσκυ- 

νήσεως χάριν αίρουμένους άπιέναι εις Ιεροσόλυμα δι’αυτόν τούτον τον ζωο- 

δόχον του Ιησού Χριστού τάφον έκεΐσε άποδημεΐν κοΰχί διά τό χειροποίητου 

εκείνο φως, ου κάγώ, φησι, τήν δραματουργίαν αΰτοψεί κατανοήσας μικρού 

καί κατελεΰσθην υπό των έκεΐσε φωτοπο ιών, ώς δήθεν κατάσκοπος. Άλλα 

15 καί Χΐός τις των ελλογίμων άνήρ καί τή λαμπρότητι ών πλουτεΐ αρετών τήν 

οίκείαν πατρίδα εϊ καί τις άλλος καταγλαΐζων, Νικολάκις τοΰνομα, τοΰπίκλην 

Δρακάκης, έπανελθών από τής τού ζωοδόχου τάφου προσκυνήσεως, έπεί 

μάθοι παρά του τών συνόντων μοι αττα περί τών εις 'Ιεροσόλυμα άπιόντων 

δ τε Νΰσσης Γρηγόριος έγραψε καί ήμεΐς ένδημούντες τή Χίφ έπεξειργασά- 

20 μέθα, ούδέν έφη ήνυσε (περί ήμών τούτο λέγων) μή τήν τού φωτός εκείνου 

δραματουργίαν τώ λόγω άπογυμνώσας. Τούτων ήμεΐς άκοΰσαντες καί αττα 

καθ’ εαυτούς διηπορήσαμεν έξαγγεΐλαι δεΐν εγνωμεν δ, τι δήποτε ών μέν οί 

τών Ευαγγελιστών, Λουκά τε καί Ίωάννου, τάφοι κατ’ έτος έν τή μνήμη 

1 Περί τοϋ πατριάρχου Έφραίμ πρβλ, Ζαβίρα, Ν. Ελλάς σ. 299. Σάθα, Νεοελ. 

φιλολογία σ. 507 καί ίδίφ Χρυσ. Παπαδοπούλου, Ιστορία τής έκκλ. Ιεροσο¬ 

λύμων σ. 645 έ. 

! Πρβλ. Ζαβίρα, Ένθ’ άν. σ. 162 καί 169. 

3 Πρβλ. Ζαβίρα, Ένθ’ άν, σ. 215 καί Σάθα, Ένθ’ άν. σ. 600. 
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αυτών άνεδίδοσαν (δ μέν φημι κόνεως δ δέ κολλουρίου εΐτ’ οΰν χρώματος, 

δ τού Λουκά) μνημονεύει ή εκκλησία, τοΰ δέ έν Ίεροσολΰμοις επιταφίου 
εκείνου φωτός, τοΰ κατ’ έτος φημί, ούκ έμνημόνευσεν ούθ ή εκκλησία τα 
εγκαίνια τοΰ ναού τής τοΰ Χριστού άναστασεως κατ έτος τελούσα, ούτε τις 
τών θεοφόρων πατέρων, έν οίς περί τής τοΰ Χριστού σταυρώσεως και ταφής 5 

καί άναστάσεως ώμίλησεν. Ουδέ γάρ συνηγορήσει τοΐς περί τον Ιεροσολύμων 
Μελέτιον φωτουργοΐς, δ δ Πέτρος κατά τον μελψδόν Δαμασκηνόν έν τώ 
τάφω έώρα φώς· εκείνο μέν γάρ καί νυκτός, ώς αυτός αδει, ώπται και εν τώ 
τάφω (Εν* οΐμαι ΐδή Πέτρος τά έν τφ τάφω) καί μετά τήν άνάστασιν τού 
Κυρίου, τούτο δέ καί έν ήμερα καί προ τοΰ Αναστάσιμου καιρού καί ούδ’ έν 10 

τώ τάφω, άλλ’ επί τού μνήματος, δειλής εσπέρας Σαββάτου, μάλλον δέ μικρόν 
μετά μεσημβρίαν άναθρώσκον επιπολάζει. Ουδέ γάρ, επειδή καί τήν ώραν, 

καθ’ ήν άνέστη δ Κύριος, ούκ άπηκρίβωσαν οί Εύαγγελισταί, τούς καιρούς 
μόνον άναγράψαντες, καθ’ ούς οί επί τό μνημειον Ιλθοντες ανεστηκότα τον 
Κύριον εύρηκέναι έφασαν, παρά τούτο προσήκει προ όψέ τής μιάς Σαββάτου 15 

έν αύτώ τώ Σαββάτω, εν φ κατά τε τάς τών Αποστόλων Διαταγάς καί τό 
δόγμα τής εκκλησίας ό δημιουργός υπό γην ήν, φωτουργεΐν τό τής άναστά¬ 

σεως μάλλον δέ τό μετά τήν άνάστασιν φώς πριν ή λέγω μετά Πέτρου 
δραμόντες, μάλλον δέ προ Πέτρου μετά τών μυροφόρων όρθρου βαθέως 
έλθόντες επί τό μνημειον ϊδεΐν τε καί άκοΰσαι αττα καί οί περί τήν Μαγδα- 20 

ληνήν Μαρίαν ίδούσαι καί άκούσασαι τοΐς περί τον Πέτρον άπαγγειλαι 
άπεστάλησαν. Τό γάρ παρά καιρόν γιγνόμενον τών παρ’ εντολήν έστι κατά 
τον μέγαν Βασίλειον, τά δέ παρ’ εντολήν ούκ οίδα όπως ποτέ τό θειον έξει 
συνήγορον καί τήν άνωθεν ροπήν σύνδρομον. Προανακρούει μεν γαρ 
ή εκκλησία εσπέρας Σαββάτου τά τής άναστάσεως, άλλ’ ούχί καί τά μετά τήν 25 

άνάστασιν προ τής άναστάσεως τελεί, έπεί δρα καθ’ έκάστην εσπέραν Σαβ¬ 

βάτου καί τά εωθινά τών μυροφόρων άναγινώσκειν ευαγγέλια καί τό ιερόν 
εύαγγέλιον εις ασπασμόν προτιθέντας τό άνάστασιν Χριστού θεασάμενοι κ. λ. 

έπιφωνεΐν. Τίς δέ καί τών Ευαγγελιστών εΰρηταί που τον Πέτρον καί φώς έν 
τώ τάφω έωρακέναι είπών δ γαρ έκ Δαμασκού φωστήρ (δν καί συγγνώναί μοι 30 

τής τόλμης αίτούμαι, άνθ’ ών δ λόγος ούχί «ύτώ, άπαγε, άλλ’ οΐς άλλοι, έξ ών 
εκείνος άπεριέργίος έμελογράφησε, περιέργως άναπλάττειν άντιφέρεται) πρου- 

ποθέμενος, ώς εοικε, τον Πέτρον έν νυκτί καί καταλαβεϊν τό μνημειον καί 
παρακύψαντα ίδεΐν έν αύτφ, άπερ είδεν. Εντεύθεν, οΐμαι, συνελογίσατο ώς 
έν νυκτί φωτός μή παρόντος ούκ άν ϊδοι τις τά προκείμενα (ούδείς γάρ, φησι, 35 

βλέπειν δύναται, έν νυκτί τά προκείμενα), αλλά μην Πέτρος εν νυκτί ειδεν, , 

υπό φωτί άρα ειδεν. Αλλά γάρ δ Πέτρος έδραμεν επί τό μνημειον κατά μέν 
τον Λουκά ν μεθ’ δ υπό τών μυροφόρων τήν άνάστασιν τού Κυρίου εύαγγε- 

λισθεΐς μετά τών περί αυτόν ήπίστησεν, αί δέ μυροφόροι μετά τήν ανατολήν 
τοΰ ήλιου από τού μνήματος ύποστρέψασαι εύηγγελίσαντο τοΐς άποστόλοις 40 
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(εΐ γε κατά τον Διονύσιον Αλεξάνδρειάς ερμηνεύοντα έν ττ) εαυτοί προς 

Βασιλείδην κανονική επιστολή του Μάρκου τό και λίαν πρωί έρχονται επί 

τό μνημεΐον άνατείλαντος τοΰ ήλιου, την μέν ορμήν του επί τό μνημεΐον 

δρόμου ό'ρθρου βαθέως εΐτ’ οΰν λίαν πρωΐ, ταύτοδΰναμα γάρ εϊσί φησιν 

5 εκάτερα, εποιήσαντο, την δέ έπι τό μνημεΐον πορείαν και την περί αυτό 

διατριβήν παρέτειναν μέχρις ανατολής ήλιον). Κατά δέ τον Ίωάννην, μεθ’ δ 

ή Μαγδαληνή Μαρία πρωί σκοτίας έπ ουσης έλθοΰσα εις τό μνημεΐον 

έ'δραμεν έπειτα προς αυτόν του Κυρίου οΰχί τήν άνάστασιν, άλλα κλοπήν, 

ώς ύπενόησεν, αΰτφ άπαγγέλλονσα, μετά τούτο έ'δραμε και αυτός επί τό 

10 μνημεΐον ου πάντως δέ καί έν σκοτία αυτό κατέλαβεν ουδέ γάρ ουδ’ ή προ 

αΰτοΰ Μαγδαληνή έν σκοτία πάντως αυτό κατειλήφει, αλλά τής έπ5 αυτό 

ορμής καί τοΰ δρόμου, έν σκοτία άρξαμένη πρωίας αυτό, ώς εϊκός, κατέλαβεν 

ώς καί παρά τφ Μάρκφ περί των άλλων μυροφόρων εΐρηται δτι λίαν πρωΐ 

επί τό μνημεΐον όρμήσασαι άνατείλαντος τοΰ ήλιου ήλθον επ’ αυτό, οπότε 

1δ οΰδ’ εί ή Μαγδαληνή καθ’ ύπόθεσιν σκοτίας έτι ουσης κατειλήφει τό μνη¬ 

μεΐον, ουδέ οΰτω φημί έ'πεται καί τον μετ’ αυτήν δραμόντα Πέτρον έν σκοτία 

καταλαβεΐν αυτό- εϊκός καί γάρ έν τή παρατάσει τοΰ χρόνου, καθ’ δν ή Μαγ¬ 

δαληνή από τοΰ μνημείου προς τον Πέτρον τρέχουσα μετ’ αΰτοΰ επί τό 

μνημεΐον έπανέδραμε, παρελθεΐν τήν έτι επικρατούσαν σκοτίαν. Εί'ποιεν 

20 δ’ άν ίσως ώς ούχ ΐνα Πέτρος ΐδη τά εν τφ τάφφ τό φως έν αΰτφ έωράτο, 

άλλ’ εις έκπληξιν θαύματος· άπήλθε γάρ φησι προς εαυτόν θαυμάζων τό 

γεγονός. Καί μήν τον Πέτρον τά εν τφ τάφφ όθόνια κείμενα μόνα έξέπληξε 

καί τό σουδάριον, δ ήν επί τής κεφαλής χωρίς εντετυλιγμένον είς ένα τόπον. 

ΕΪ δέ καί φως ήν έκπλήττον αυτόν, οΰκ άν τοΰτο παρέδραμον οί τά τε εν τφ 

25 τάφφ καί τά περί τό μνημεΐον εκπληκτικά εΐτ’ οΰν υπερφυή άνιστορήσαντες, 

τον μέγαν λέγω γεγονότα σεισμόν, τό τοΰ σφόδρα μεγάλου λίθου από τής 

θΰρας τοΰ μνημείου έξ αγγέλου άποκΰλισμα, τον επ’ αΰτοΰ καθεζόμενον 

άστραπόμορφον άγγελον, τήν των τηροΰντα>ν έκ τούτου μικροΰ δεΐν από τοΰ 

φόβου άπενέκρωσιν, τον έν τφ τάφφ λευχείμονα νεανίσκον καί τους έν 

30 έσθήτεσιν άστραπτοΰσαις έπιστάντας ταΐς έν τφ τάφφ γυναιξί δυο άνδρας, 

εΐτ’ οΰν αγγέλους, έν λευκοΐς καθεζο μένους, ένα προς τή κεφαλή καί ένα 

προς τοΐς ποσίν, δπου έκειτο τό σώμα τοΰ Ίησοΰ. Κατελάμπετο μέν γάρ 

ομολογεί ό τοΰ Κυρίου τάφος έκ των έν αΰτφ άστραπομόρφων αγγέλων, 

παρόντων δήλον δτι, εΐτ’ οΰν δπτανομενών καί όμιλοΰντων ταΐς γυναιξίν, 

35 εΐ γε καί τφ Πέτρφ έπιστάντος αγγέλου φως φησιν έλαμ-ψεν έν τφ οϊκήματι- 

φωτεινοί γάρ οί άγιοι άγγελοι ώς τοΰ πράιτου φθ3τός φώτα λειτουργικά 

δεύτερα κατά μέθεξιν χρηματίζοντες, κατά τον θεολόγον Γρηγόριον. Άλλ’ 

οΰθ’ 6 Πέτρος τινί τούτων εϊσελθών εις τό μνημεΐον έντετυχηκώς φαίνεται, 

οΰτε τήν εκείνου έν τφ τάφφ έξαστράπτουσαν αΐγλην ό λόγος σκοπεί, 

40 άλλ’ εΐπερ καί άποστάντων ιών αγγέλων καί προ τής εκείνου επιστασίας 

Περί τοΰ έν 'Ιεροσολύμοις αγίου φωτός. 9 

φως υπερφυές έν τφ τάφφ έωράτο, οΰτινος προς μίμησιν φωτουργοΰσιν 

οί μετά ταΰτα- ήν γάρ άν, εΐπερ εις λόγον γραφικής ιστορίας, τό φως εκείνο 

οΰδέν έλαττον οίμαι των φώτων εκείνων, τοΰ τε τον Παΰλόν φημι καί τούς 

περί αυτόν ημέρας μέσης περιαστράψαντος καί τοΰ έν τφ τοΰ Πέτρου οϊκή- 

ματι νυκτός λάμψαντος, τής επί τοΰ Θαβώρ τούς αποστόλους επισκιασάσης 5 

φωτεινής νεφέλης, των τοΰ πάλαι Ισραήλ προηγουμένων πυρός καί νεφέλης 

στύλων, τής τήν βάτον άκαταφλέκτως πυρπολούσης φλογός, τοΰ τάς νομικάς 

θυσίας όλοκαυτοΰντος αχειροποιήτου πυρός καί άνωθεν έξ οΰρανοΰ καί 

κάτωθεν έκ πέτρας, τής νεφέλης εκείνης, τής ένθα μέν έν εΐδει πυρός τήν 

σκηνήν καλυπτούσης, ένθα δέ, τον οίκον Κυρίου πληρούσης. Πολλω γάρ 10 

κρείττων εις λόγον σεβάσματος ό τοΰ Κυρίου τάφος καί τά έν αΰτφ τοΰ τε 

Σινά καί τής νομικής σκηνής καί τοΰ Σολομωντείου ναοΰ, ναι δή καί των 

αΰτοΐς· ϊδού γάρ φησιν ό Κύριος μεΐζον τοΰ ίεροΰ καί πλεΐον Σολομώντος ώδε. 

’Έγωγε μέντοι εκ τής των έλαττόνων συγκρίσεως τεκμαίρομαι, μάλλον δέ καί 

πέπεισμαι οΰδέν ήττον εϊ μή καί μάλλον καταφωτισθήναι τήν νύκτα εκείνην 15 

ΰπερουρανίορ φαντί καί τον τό φως τοΰ κόσμου ύποδεξάμενον ζωοδόχον τάφον, 

σιγήσαι δέ τοΰτο τούς Εΰαγγελιστάς προαναστέλλοντας, οίμαι, ήν έώρων τφ 

πνεύματι των μετά ταΰτα προς μίμησιν τοΰ φωτός εκείνου δραματουργίαν 

καί γάρ ούτε τήν σκηνήν τοΰ μαρτυρίου μετά τήν τοΰ Ίορδάνου διάβασιν 

έν τή γή τής επαγγελίας καταπαύσασαν φαίνεται που ή επί τοΰ Ίησοΰ τοΰ 20 

Ναυή ή επί Δαβίδ νεφέλη έν εΐδει πυρός, ώς και πρότερον καλύπτουσα, 

ούτε τον τοΰ Σολομώντος ναόν κατ’ έτος πληρούσα ούτε επί τοΰ άγνισμοΰ 

αΰτοΰ μιάναντος αΰτόν τοΰ ’Άχαζ, άλλ’ οΰδέ έν τοΐς έγκαινίοις αΰτοΰ ή τοΐς 

πρώτοις ή τοΐς δευτέροις, οΰ μήν οΰδέ τό άπαξ παρά Κυρίου έξελθόν πΰρ 

καί καταφαγόν τά επί τοΰ θυσιαστηρίου ολοκαυτώματα καί έφ’ έκάστης θυσίας 25 

ή κατ’ έτος κατήρχετο, άλλά καύσει ξύλων διηνεκεΐ άσβεστον διατηρούμενον 

ταΐς εν τφ ναφ θυσίαις δήλον δτι καί αυτό συνεξέλιπεν έμπρήσαντος τον ναόν 

τοΰ Ναζουζαρδάν, μάλλον δέ καί προ τοΰ εμπρησμού έπί ’Άχαζ, τοΰ μιά¬ 

ναντος τον οίκον Κυρίου καί άποκλείσαντος τάς θύρας αΰτοΰ ώστε μήτε 

λύχνους άπτειν, μήτε θυμίαμα θυμιάν, μήτε ολοκαυτώματα άναφέρειν- οΰδέ 30 

γάρ οΰδ’ αΰτό φαίνεται ή έν τφ άγνισμφ τοΰ ναοΰ ή έν τοΐς έγκαινίοις κατ- 

ερχόμενον. Τάς γάρ έπί τών αποστόλων γλώσσας τών μαθητών καί προφη¬ 

τείας καί τά σημεία καί τάς εξής έκ τών μαρτυρικών καί όσιακών λαρνάκων 

άναβλύσεις τοΰ μύρου καί άττα οί τάφοι τών δυοΐν εϊρημένων αποστόλων 

κατ’ έτος άνεδίδοσαν, ταΰτα πάντα πάλαι πεπαυμένα άφίημι. Τό γάρ πάλαι 35 

καθιέμενον οΰρανόθεν πΰρ έπί τά θεΐα θυσιαστήριά φησι Κύριλλος Αλε¬ 

ξάνδρειάς τοΰ κατά Χριστόν μυστηρίου προαναφώνησις ήν. Άπειπών γάρ 

ό θειος νόμος τό έπεισφρήσαι πΰρ άλλότριον έτύπου ώς εις έστιν καί μόνος 

ό φύσει καί άληθώς Θεός συναριθμών εαυτω παντελώς οΰδένα τον σκηνήν 

τήν άληθεστέραν, τοΰτ’ έστι, τήν εκκλησίαν νοητφ καταυγάζοντα φωτί. Ήμΐν 40 
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δέ άπόχρη διά των τηνικάδε δρωμένων καθάπερ έν πίνακι τής αλήθειας 

τό κάλλος διαμορφοΰμενον τοΐς τής διανοίας όμμασι καθοράν, θΰομεν δέ 

μακρφ κρεΐττον ημείς ή οϊ πάλαι1 κάτεισι γάρ οΰρανόθεν οΰ πυρ αισθητόν 

τής άρρητου φΰσεως εικόνα πληρούν, άλλ’ εκ πατρός δι’ υΐοΰ τό Πνεύμα τό 

5 άγιον καταφωτίζον την εκκλησίαν, προσιέμενον δέ και τάς θυσίας τάς προς 

ημάς πνευματικός δήλον δτι και νοητάς. Όράς ώς νυν τό ούρανόθεν κατερ- 

χόμενον καί καταφωτίζον την εκκλησίαν ου πυρ αισθητόν έστιν. Άλλ’ ουδέ 

εξ εκείνου αυτών του λόγου έξουσί τι πλέον οΐ τής μηχανικής ταυτης φωτουρ- 

γίας τό ανιστόρητου έκ των του μελφδοΰ συγκροτεΐν πειρώμενοι, ως άρα 

10 τά προφανή των κατ’ έτος ωσαύτως γινομένων ιστορίας, ήςτινοσουν ουδόλως 

χρήζει, ώς την των όρώντων δψιν ιστορίας άπάσης τορώτερον επιμαρτυρού¬ 

σαν έχοντα. Άντεποίσοι γάρ άν τις καί προς ταυτα τί προφανέστερο ντής 

του γιγαντοδρόμου ήλιου ανατολής τε καί δΰσεως και ώς εκλείπει μέν ήλιος, 

σελήνη δέ φθίνει καί ώς υψηλός μέν ό ουρανός, νεοσσοί δέ γυπός επί τά 

15 υψηλά πέτονται, ό δέ άνθρωπος ταπεινός; Τί γνωριμώτερον των άνά μέσον 

των όρέων διερχομένων υδάτων καί των έν φάραγξι πηγών, τής των πετει¬ 

νών του ουρανου έπ'ι τά όρη κατασκηνώσεως καί ώς νυκτός μέν τά θηρία 

επί βρώσιν διέρχονται, άνατείλαντος δέ του ήλιου εκείνα μέν εις τάς 

εαυτών μάνδρας συναγόμενα κοιτάζονται, άνθρωπος δέ εξέρχεται επί την 

20 εργασίαν αΰτοΰ έως εσπέρας; Καί ώς ανθρώπου καρδίαν στηρίζει μέν άρτος, 

ευφραίνει δέ οίνος, τό δέ πρόσωπον έν έλαίω ΐλαρυνεται; Καί ώς εΰφραινομέ- 

νοις μέν θάλλει πρόσωπον, έν λΰπαις δέ οΰσι σκυθρωπάζει; Τίς τών ποιοΰν- 

των εργασίαν έν ΰδασι πολλοΐς ήγνόησεν ώς ευρύχωρος τε ή θάλασσα δρεσιν 

άμιλλωμένη ταΐς τρικυμίαις καί έν αυτή αναρίθμητα καί ερπετά νηκτοπόρα 

25 καί πλοία ποντοπόρα; Τίς ου βλέπει συμπάντων τών δρωμένων την κατά τον 

Εκκλησιαστήν καί τον Ψαλμορδόν ματαιότητα ή την άνθρωπίνην ζωήν ώς 

έβδομηκοντοΰντις ή δγδοηκοντουτις καί τό πλεΐον αυτής κόπος καί πόνος καί 

οτι ώσεί χόρτος αί ήμέραι του ανθρώπου καί πάσα δόξα άνθράιπου ώς άνθος 

χόρτου; Αλλά γάρ καί τούτων έκαστον, ϊνα τά πλειστα παραλείψω, καίτοι 

30 μή κατ’ έτος μόνον, αλλά καί καθ’ έκάστην, ώς εΐπείν, καί γιγνόμενον καί 

όρώμενον, ουδέν ήττον και γραφικής ιστορίας ήξίωται. Εί τοίνυν τά φυσικά 

ταΰτα και καθ’ έκάστην ΰπ’ όψιν προκείμενα ιστορίας δ λόγος ήξίωσε, τί 

δήποτε τό υπερφυές, ώς φασι, τής έπιταφίου τήςδε κατ’ έτος φωτοφάνειας 

ανιστόρητου τοΐς θεοφόροις πατράσι παρώπται καί μάλιστα τφ Νυσσαέων 

35 λαμπρω φωστήρι, τφ καί αυτοπροσώπως τά Ιεροσόλυμα ίστορήσαντι καί 

περί τών εις Ιεροσόλυμα προσκυνήσεως χάριν άπιόντων λόγον ουκ αγενή 

μετά τήν επάνοδον συγγεγραφότι (τους γάρ περί τε Κύριλλον Αλεξανδρείας 

καί Χρυσόστομον πνευματοφόρους πατέρας μηδέν μηδόλως εν τή εις τό κατά 

Ίωάννην εξηγήσει ή περί ου δ Πέτρος κατά τον Δαμασκηνόν έν τφ τάφω 

40 έωράκει φωτός ή περί τής έπιταφίου κατ’ έτος φωτοφάνειας ειρηκότας παρη- 
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σειν μοι τέως δοκώ, ώς μήπω, ώς οιμαι, επ’ εκείνων δραματουργηθείσης). 

Άλλ’ υπέρ μέν τής του ζωοδόχου τάφου προσκυνήσεως πολύς παρά πολλοΐς καί 

ορεσιτρόφοις καί πολιοΰχοις Πατράσιν δ λόγος και μάλιστα τφ ίερφ Ίεροο- 

νυμφ, περί δέ τής επί του μνήματος κατ’ έτος φωτοφάνειας ουδείς παρ’ ουδέ- 

σιν ουδέ παρ’ αύτώ τφ μετά Δοσίθεον Χρυσάνθορ, τφ τήν εις Ιεροσόλυμα ό 

προσκυνήσεως χάριν οδοιπορίαν σωτηρίας και μετάνοιας οΰ τό τυχόν τιθεμένφ 

δτι μή παρά μόνφ τφ υπό του Δοσιθέου προχειριζομένφ, άσήμφ τινί ιστορικω, 

εις έλεγχον μάλλον ή εις συστασιν τοΰ πράγματος. Τί γάρ δή καί βούλεται Δοσί- 

θεος αυτός μέν έν τή πολυμαθεστάτη αΰτου δωδεκατεΰχφ βίβλορο ΰδέν οΰδαμοΰ 

οΐκοθεν είρηκώς περί ής και αΰτόπτης, τυχόν δέ καί αΰτουργός ήν έπιταφίου 10 

κατ’ έτος φοκοφανείας, άπαξ δέ που εισάγει ώς δήθεν έαυτοΰ άξιοπιστότερον 

τον έτεροίως τε καί παρηλλαγμένως έφ'έαυτοΰ ή ώς επί εκείνου καί τον καιρόν 

καί τον τρόπον τής είρημένης φωτοφάνειας ίστοροΰντα, κάτα τοΰ τε καιρού 

και τοΰ τρόπου τό παρηλλαγμένον δέον αίτιολογήσασθαι, δ δέ σιωπή παρα¬ 

τρέχει; Έπί γάρ βασιλέως, φησί, Δέοντος τοΰ σοφοΰ, ώς γράφει ό Καισα- 15 

ρείας Άρέθας προς Οΰΐζήρ τον φύλαρχον τών Αράβων αΰτή τή ήμερα 

τής τοΰ Χριστοΰ άναστάσεως παντός πυρός σβεσθέντος έν Τεροσολΰμοις 

έσκευάζετο κανδήλα μετά έλλυχνίου καί ίσταμένου τοΰ μέν κατά τήν Ιερου¬ 

σαλήμ Άμηρά έγγΰς τοΰ αγίου τάφου έσφραγισμένης τής θΰρας ύπ’ αΰτοΰ, 

τών δέ Χριστιανών έξιο εις τον ναόν τής αγίας Άναστάσεως καί κραζόντων τό 20 

Κύριε έλέησον έξαίφνης αστραπής γενομένης άνήπτε εις τήν κανδήλαν φως 

καί έξ αΰτοΰ τοΰ φωτός οί κατοικοΰντες έν Ιερουσαλήμ πάντες έλάμβανον 

καί άνήπτον πΰρ. Καί οΰτιο μέν τότε, έφ’ ήμών δέ οΰτε μετ’ αστραπής, ώς 

τό πάλαι, οΰτε κατ’ αΰτήν τήν άναστάσιμον ημέραν, οΰτε έκ μόνης τής καν- 

δήλας, αλλά καί αστραπής δίχα καί έν τή προ τής άναστάσεως ήμερα καί 25 

επ’ αΰτοΰ τοΰ ζωοδόχου τάφου, μάλλον δέ τοΰ επί τοΰ τάφου άγιου λίθου 

χεόμενον κάκεΐθεν διαδιδόμενον είδώς ό Δοσίθεος τό φώς οΰδέν περί τής 

παραλλαγής καί τοΰ χρόνου καί τοΰ τρόπου και τοΰ τόπου ήτιολογήσατο. 

’Ή οΰχί συνιέναι έκ τούτων δίδωσι τοΐς γινώσκειν έχουσιν, ά άναγινώσκουσιν, 

ώς οΰδ’ αυτός κατά τον είρημένον Έφραίμ συνευδοκεΐ οΐς ώς αΰτελέγκτοις 30 

ούδέ γρΰ, τό τοΰ λόγου, εις συνηγορίαν οΐκοθεν συνεισήνεγκεν. (Οΰ μην άλλ’ 

οΰδέ Οΰρβανός ό β' πάπας μνημονεΰων παρά Βαρωνίφ λατίνφ κατά τό 

χιλιοστόν ένατον σωτήριον έτος έν τή κατά Κλαρομοντεσίορ συνόδφ τοΰ έν τή 

εκκλησία τοΰ αγίου τάφου κατ’ έτος γινομένου, οΰδέ ούτος, φημί, σύμφωνα 

τοΐς εφ’ ήμών έκεΐ πραττομένοις έξ ακοής ιστορεί. Πάσαι γάρ φησιν αί τοΰ 3ό 

ίεροΰ καί τοΰ τάφου λυχνΐδες σβεννΰμεναι, πάλιν θεόθεν άπτουσιν. Έφ’ ήμών 

δέ οΰ πάσαι, άλλ’ έκ πασών μία καί οΰδ’ αΰτή ή τυχοΰσα, άλλ’ ή επ’ αΰτφ 

τουτφ ώρισμένως έσκευασμένη άπασών ΰψιστα ΰπ’ αΰτήν τήν αψίδα τοΰ ναοΰ 

προανελκυσθεΐσα, ΐνα, ώς έοικε, λήσει τους οφθαλμούς τών κάτω, δπως τε 

κατεσκευασται καί δπως άπτει. Επιταφίου δέ φωτός ουδέ εκείνος δλως μνη- 40 
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μονεύει, ώσπερ οΰν ούδ’ ό παρά του Δοσιθέου ιστορικός, δήλον ως υστερο¬ 

γενούς1 Ιμνημόνευσαν γάρ άν κάκείνου, καί μαλιστα εκείνου, ειπερ ην παλαι- 

γενές. Νυν δέ υστερογενούς εκείνου εκ των δυοΐν τούτων ιστορικών προφανώς 

δεικνυμενού, ουδέ τών σβεννυμενών άρα λυχνίδων ή πάλαι μέν, ως φασι, 

5 πασών έξ άσπραπής έν τη άναστασίμφ, νυν δε μιας καί αυτομάτου καί εν τφ 

Σαββάτω άψις ανύποπτος)· τί γάρ έκώλυε κάκεΐνον, εί μηδέν άλλο, δ γουν 

ό Πέτρος εν τφ τάφφ ορών κατεπλήττετο φώς είς άπόδειξιν προχειρίσασθαι; 

Άλλα γάρ ήδει μέν ως τό φώς εκείνο ου προ τής άναστάσεως, αλλά μετά την 

άνάστασιν ώπται τώ Πέτρφ καί ουδέ έξωθεν τοϋ τάφου επί του μνημείου 

10 άνωθεν του σπηλαίου ρυτώς άνακεχυμένον καί δραξί ταΐς τών μυροφόρων 

ή του Πέτρου δίκην υδατος άρυόμενον, άλλ εν αυτφ τώ ταφώ άναφώς εξα- 

στράπτον καί ουδέ περί σταθεράν που τής ημέρας μεσημβρίαν, άλλ5 εωθεν 

κατά μέν τον Ευαγγελιστήν σκοτίας, κατά δέ τον έκ Δαμασκού φωστήρα 

νυκτός έτι οΰσης. *ΊξΙδει δέ καί ώς φώς τό αχειροποίητον, φημί δή τό άνω- 

15 θεν έκ του πατρός τών φώτων καταβαΐνον καί άϋλον, καί χερσίν άνέπαφον 

καί ουδέ δλως εΐτ’ οΰν ποτέ καυστικόν, ής αν έπεδράξατο ΰλης, εί γε δλως καί 

δώμεν ΰλης τίνος τό άϋλον είς φαΰσιν είναι έπιδεές. Απόρροια γάρ τις οΰσα 

καί οίον από μοίρα του εν τή παλλιγγενεσία άνεσπέρου εκείνου φωτός, εν ή οί 

δίκαιοι έκλάμψουσιν ώς ό ήλιος, καυστικής ένεργείας παμπαν άπήλλακται, ως 

20 ουχί τοϋ έμπυρου τοΰδε φωστήρος, άλλα τοϋ νοητού τής δικαιοσύνης ήλιου 

δν άπαΰγασμα, δς ώς δρόσος φησίν έσται τώ Ισραήλ καί φώς αιώνιον. 

Καί τί λέγω φώς; Όπότε ουδέ φλόξ άχειροποιήτου πυρός καίειν δλως 

πέφυκεν ής άν άψαιτο ΰλης. Οΰτε γαρ δ υπό το Σινά βατός εκείνος έν φλογί 

πυρός καιόμενος κατεκαίετο, ούθ’ ή σκηνή του μαρτυρίου έπυρπολειτο, νεφέ- 

25 λης έν ΰλη πυρός ούτως αυτήν καί κατακαλυπτοϋσης καί πληροΰσης, ώς 

μή δύνασθαι τον Μωυσήν είσελθεΐν είς τήν σκηνήν. Άλλ5 ουδέ τοϋ Σινά 

αί έπ’ αΰτοϋ έως τοϋ οϋρανοϋ καιόμεναι λαμπάδες πυρος ήψαντο ολως. 

Τάς γάρ έφ’ ένα έκαστον τών άποστόλων άφλέκτως καθεσθείσας ωσεί πυρός 

γλώσσας παρήσειν μοι τέως δοκώ. Ή δέ ύγρόϋλος εκείνη καί αμυδροφωτος 

30 φλόξ έκδαπανήσασα μέν τήνέαυτής πνευματώδη καί φλογοτρόφον ύλην, τήν εκ 

τής αυτομάτως ΰφάπτειν πεφυκυίας πυριτιδος κονεως εξάπτουσαν, σβεσθεΐσα 

μάλλον δέ έκλιποΰσα οιχεται, παχυτέρας δέ τίνος ΰλης δραξαμένη τοϋ πυρός 

οϋδέν έλαττον αυτήν έπινέμεται, έξ ου έδοκει φωτός απΰρου εις καυστικόν 

αυτόχρημα πϋρ μεταβάλλουσα, μάλλον δέ έαυτήν οποία τις ουσα τήν φΰσιν 

35 έν προοιμίοις έλάνθανεν έξελέγχουσα. 5Η ουχί πϋρ οΰσα ελεγχεται, ητις 

δέσμας δλας κηρίων κατέδεται; Εί δέ που καί τό αχειροποίητον είτ ουν 

έξ οϋρανοϋ πυρ άναλωτικόν, δ έστι καυστικόν, ωπται, άλλ ουχί πϋρ, αλλά 

φώς φασι καί άπυρον καί απτόν είναι τήν επί τοϋ μνημείου άμυδρόφωτον 

εκείνην άνάχυσιν. Τίνα ουν λόγον το εν προοιμίοις καί απυρον, ως φασι, και 

40 απτόν εκείνο φώς εις πϋρ άναφές τε καί παμφάγον μετά βραχύ μεταβάλλει 
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μή προκειμένών μήτε νομικών θυσιών είς όλοκαύτωσιν, μη θ' ών τό άχειρο- 

ποίητον πϋρ εϊώθει έκ θεομηνίας κατέδεσθαί, φημι δή γογγιστών τινων 

ή Κοριτών ή Άχαάβ άποστόλων; Ποϋ δή καί εΰρηται τής Γραφής ή τό 

άναλωτικόν πϋρ έξ άπύρου φωτός μεταβεβληκός ή τό άπυρον φώς είς πϋρ 

μεταβάλλον; "Οτι δέ ούκ άπυρος, άλλ5 έμπυρος έστι καί καθ’ έαυτήν ή άμυ- δ 

δρόφωτος εκείνη καί άδρανόφλοξ άνάχυσις μάρτυς, ΐνα, ά κατέδεται κηρία 

Ιάσιο, καί αυτός ούτος ό ΰφ’ ου, ώς φασιν, εξέδωκε φωτός διερρηγμένος 

ύποδεικνΰμένος κίων, εϊ γε ουχί φωτός άπύρου, έμπυρου δέ μάλιστα φλογός 

καί άπ?άος πυρός τό ρήσσειν τά έν οίς δπως ποτ’άν άψοι στεγανό ις σώμασιν, 

ΐνα τί δή μή ώσπερ έκ τοΰ έπιταφίου λίθου οΰτω τοι καί εκ τοϋ κίονος 10 

άρρήκτως τό φώς τηνικαϋτα έξέθορεν; ή ουχί πρόδηλον ώς εμβόλιμον έσχεν 

ό κίων έγχειριδίω τρηθείς, ήν ώς ρευστήν ούχ ο ιός τε ήν επί τής όρθιας καί 

κυλινδρικής επιφάνειας άρρεύστως συσχεΐν μέχρι τής αυτομάτου έξάψεως 

πνευματώδη ύλην; "ΐνα τί δέ καί τών Αρμενίων, ώς φασι, τό τηνικαϋτα τό 

τοϋ Κυρίου μνήμα προκατασχόντων ουχί έκ τής έν τώ βήματι ίεράς τραπέζης, 15 

τής τον τάφον τοϋ Κυρίου τυπούσης, άνεδόθη τό φώς, άλλ’ έκ τοϋ έξωθεν 

κίονος; τί γάρ κοινόν κίονι καί τφ ζωοδόχω τάφω; τίνα δ’αϋ λόγον οϋτινος 

τοΐς Άρμενίοις τό τηνικαϋτα ό φωτοδόχος τοΰ Κυρίου τάφος ώς άναξίοις 

μεταδοϋναι, ώς φασιν, ούκ ήξίωσε, τούτου σφίσιν ό φωτεκφόρος κατ’ έτος 

ώς άξίοις μεταδίδωσι τών χαρίτων τή μέν τοΐς πιστοΐς, τή δέ τοΐς Άρμενίοις, 20 

άμα καί ώσαύτως φωτοδοτών; Οϋδέν γάρ διοίσει είτε άμέσως άπό τοΰ 

τάφου είτε εμμέσως διά τής φωτεκφόρου ύλης τοΐς άναξίοις Άρμενίοις 

δσα καί τοΐς άξίοις πιστοΐς τό επιτάφιον φώς μεταδιδόμενον. Καί δήτα 

δυοΐν άνάγκη θάτερον ή μή κάκείνοις φωτοδοτεΐν ή τον διερρωγότα κίονα 

κατορύττειν, ώς μηδ9 όράσθαι τό σύνολον, εΐ γε Άρμενίοις φωτοφορία 25 

καί κίονος, ΐνα μή φωτοφορώσι, ρήξις άλλήλοις άσυμβίβαστα. Άλλ5 

δ κίων, φασί, έρράγη, ούχ’ ΐνα μή κάκεΐνοι φωτοφορώσιν, άλλ’ ΐνα μή 

πρώτοι εκείνοι φωτοφορήσαντες τήν τών πρωτείων άνατρέψωσι, ταύτόν 

είπεΐν, ύφαρπάσωσι τάξιν, οί έσχατοι πρώτοι γενόμενοι. Καί μήν είς έλεγχον, 

μάλλον δέ καί άνατροπήν τής περί τά πρωτεία αταξίας αυτάρκης οΰσα μόνη 30 

ή τοϋ είθισμένου φωτός υποστολή, περιττήν, μάλλον δέ καί περίεργον ελέγχει 

τήν τοΰ κίονος φωτοπάροχον ρήξιν, τοϋ μηδέν, ώς εΐρηται, κοινόν προς τον 

τοΰ Κυρίου τάφον έχοντος, καθότι καί τον Καιν ό Θεός οϋδέν άλλο ή επί 

ταΐς θυσίαις αύτοϋ μόνον μή προσχών άπεδοκίμασεν. Ειτα ό τον κίονα, ΐνα 

μή τάξις πρωτείων άνατραπή, έξερρωγότα δεικνύς, πώς ποτέ αυτός περί τον 35 

τής φωτοφάνειας καιρόν άτακτεΐ πρωθύστερον φωτεκφορών; ή γάρ σύχί καί 

οΰτος τά τής άναστασίμου πρεσβεία προαρπάζων τφ προ αυτής νεκρωσίμφ 

Σαββάτω ταϋτα άτάκτως κληροδοτεί, τό μέν Σάββατον ταΐς τής άναστασίμου 

φωτοφανείαις καταγλαΐζων, τήν δέ άναστάσιμον τό μέν είς τήν ίδιαν έαυτής 

φωτοφάνειαν ήκον άφωταγώγητόν άγων, ή δέ κακείνη, λαμπαδουχεΐ μέν, ού 40 



14 Κ. I. Δυοβουνιώτου 

μην οΐκοθεν, άλλ* έκ τής του Σαββάτου φωτοφάνειας μεταλαβοΰσα τό φως 

ταΰτη γε τά δευτερεΐα έχουσαν δεικνυς. Αλλ ουδέ υπέρ πρεσβειών, φασιν, η 

εκ τοΰ διερρωγότο ςκίονος φοηοφάνεια, άλλ5 ώς κατ’ έξαίρετον τοις Τεροσολυ- 

μίταις άνωθεν, δ έστιν άρχήθεν, άποκεκληρωμένον έν θεοσδότφ φωτοφάνεια 

5 άγειν την τοΰ Κυρίου άνάστασιν, τοΰ οΰδαμοΰ, άλλ5 ή εν Τεροσολΰμοις εΰδο- 

κήσαντος τά τής ένσάρκου οικονομίας έκτελέσαι. Καί τοΰτου, φασί, σαφής 

άπόδειξις αυτός οΰτος ό ζωοδόχος τοΰ Κυρίου τάφος κατ’έτος διδούς αχειρο¬ 

ποίητον φως, οΰτινος κατασχεθέντος τό τηνικαΰτα υπό των Αρμενίων τό 

εκείνου φως εκ τοΰ διερρωγότος άνέθορε κίονος. Πόθεν συν δήλον ώς καί 

10 ή εκ τοΰ διερρωγότος κίονος φωτοφάνεια καί επιτάφιος καί αχειροποίητος 

ταΰτόν εΐπεΐν θεόσδοτος τοΰ μηδέν, ώς εϊρηται, κοινόν προς τον ζωοδόχον 

τάφον έχοντος, οπότε, οΰδ’ αυτή, ή από, μάλλον δέ ή επί τοΰ ζωοδόχου τάφου, 

ομολόγου αχειροποίητος ώς οΰκ έν ταΐς απάντων δψεσιν, αλλά καί εν άπροσίτω 

σκότει (φημί δή έν άθυριδώτω καί κεκλεισμένο) τφ κουβουκλίφ) καί έν πανυ- 

15 πόπτοις προφυλακαΐς τε καί προδιαθέσεσιν υφιστάμενη τε καί άναδιδομένη; 

Πώς δέ καί άρχήθεν λέγουσι τους Ίεροσολυμίτας έν θεοσδότφ φωτοφάνεια 

τελεΐν το Πάσχα, οί άδυνατοΰντες δείξαι, ήν λέγουσι θεόσδοτον φωτοφάνειαν 

έμφαινομένην υπό τής τοΰ Κυρίου άναλήψεως άχρις ου ό μέγας Κωνσταν¬ 

τίνος συν τφ Γολγοθά καί τον τοΰ Κυρίου τάφον εις τοΰμφανές άναχώσας 

20 κατέστησεν. Εί δέ φήσουσιν, ώς έξ δτου ό ζωοδόχος τάφος εις τοΰμφανές 

κατέστη, έκτοτε καί τό αχειροποίητον φως άναδίδοται, οΰκοΰν, επειδή ουδέ 

τοΰτο έκ τίνος ιστορίας άξιοπίστου πιστοποιείν έχουσιν (δ γάρ ό Πέτρος 

κατά τον έκ Δαμασκοΰ φωστήρα έωράκει έν τω τάφω φως εικός έκλιπείν 

τοΰ τάφου, άχρις οΰ ή μακαρία βασιλίς Ελένη αυτόν άνεκάθηρε τοις τής 

2δ πόλεως, ώς ό λόγος, φορητοίς τε καί περικαθάρμασι κατακεχωσμένον) έάσθων, 

εΐ δοκεΐ, (καί μηδείς ημάς ταΰτης τής περιεργείας καταιτιάσθω άκαιαιτίωτον 

είδώς τον επί τοις τοιοΰτοις πολλφ ημών περιεργότερον Θωμάν) έάσθων, 

φημί, αί μεν έν τε τφ ναφ καί τφ κουβουκλίφ άπηωρημέναι φωταγωγοί 

εϊτ3 οΰν κανδήλαι άνεπισκευαστοι (λέγω δή τό τε έλαιον καί τάς θρυαλλίδας 

30 άνεγκαινίαστοι) άψηλάφητοί τε καί όλως ανέπαφοι, η δέ τοΰ κουβουκλίου 
θΰρα άνεφγμένη, μάλλον δέ έκ περιουσίας καί θυρίδες πάντοθεν, κΰκλφ 

φημί τοΰ κουβουκλίου, έξανοιγέσθωσαν (ή γάρ ακριβής περιέργεια καί αυτό τό 

άθυρίδωτον κουβοΰκλιον περιαιρεΐσθαι έθέλει), ΐνα ή καί αυτός οΰτος ό έπι- 

τάφιος λίθος πανταχόθεν πάσι τοις περιεστώσι δλος καθ’όλην αΰτοΰ φημί την 

35 επιφάνειαν διαφαινόμενος (τί γάρ κωλύει μή έν σκοτομηνη, άλλ εν οψεσι 

πάντων όράσθαι τήν αρχήν άναθρώσκον εϊτ’ οΰν άναχεόμενον τό επιτάφιον 

εκείνο φώς, εΐ γε καί κατά τον απόστολον πάν τό φανερούμενον φώς εστιν, 

ή οΰχί καί Ήλιοΰ τής ιδίας θυσίας, τό πάντη άνεπίληπτον πραγματευόμενος 

επ’ ό'ψεσι πάντων καί κατακλυσμφ ύδάτων αυτήν έσπαργάνωσε καί τό οΰρά- 

40 νιον πΰρ κατήγαγεν οΰχί πάλαι ή άρτι ολοκαυτωμενην (ως οι ιερείς τοΰ 

Περί τοΰ έν Ίεροσο?ωμοις αγίου φωτός. 15 

Βήλ πάλαι δεδαπανημένα τά παρατιθέμενα οί) άλλ5 ήδη μάλλον όλοκαυτου- 

μένην αυτήν παριστάς. Οί δέ θυρωροί άποστήτωσαν, μάλλον δέ στήτιοσαν 

μέν οΰ μήν οί εθισμένοι Αγαρηνοί, αλλά των παρεπιδήμων προσκυνητών 

οί περιεργότεροι. Οί δέ τοιοΰτοι φιλοπραγμονήσαντες πρότερον αΰτοψεί 

τοΰ επιταφίου λίθου τήν επίπεδον επιφάνειαν, μάλλον δέ, εί δοκεί, καί 5 

τον λίθον αυτόν ολον ΰδατι καθαρφ ,αύτοχείρως άποσμήξαντες, οΰ μήν αλλά 

καί υδρίας ΰδατος κατά ζήλον Ήλιου ή καί μή τρίς, άπαξ γοΰν, έπιχέαντες, 

στήτωσαν έπειτα έξωθεν (προ τής θυρας άνεωγμένης, ώς εϊρηται) έκ διαδο¬ 

χής διείργοντες προ παντός αΰτοΰ τοΰτου τοΰ φωτεκφόρου τήν είσοδον, 

μάλλον δέ καί τήν παρουσίαν αΰτήν, από τής πρωίας τής μεγάλης πέμπτης 10 

άχρι πρωίας τής άναστασίμου, κάπειδάν έπιφωσκοΰσης' τής άναστασίμου 

φωταΰγειά τις επ’ δψεσι πάντων όφθή αΰτομάτως έπί τοΰ μνημείου άναθρώ- 

σκουσα, εΐτ’ οΰν άναχεομένη τε καί έπικυμαίνουσα, τηνικαΰτα προσκληθείς 

είσίτω ό φωτεκφόρος (εΐθ' ό Ίεροσολυμίτης είτε τις άλλος τών παρεπιδήμων 

επισκόπων, καθ’ δτι οΰχί μείζων ή κρείττων ή διακονία έκείνη τής άναιμάκτου 15 

θυσίας, ής συλλειτουργός γίνεται έν έκάσιη παροικία πάς παρεπίδημος εΐτ5 οΰν 

υπερόριος έπίσκοπος) καί περιδραξάμενος άμφοίν, ως φασιν, ταΐν χεροίν, 

όποιον ποτ’ άν ή τήν άφήν, φημί δή τήν ΰλην, τό χαμερπώς έπικυμαίνον εκείνο 

έξαμμα, είτε εμπυρόν φημι είτε άπυρον, (μή γάρ δή οΰτο) φρένων εκσταίη- 

μεν ώστε τοΰ ΰλικοΰ τοΰδε εΐτ’ οΰν ήλιακοΰ καί απλώς φυσικοΰ φωτός, αΰτοΰ 20 

καθ5εαυτό άναφοΰς ό'ντος τό υπερφυές χείραπτον οΐεσθαι) πυρσευέτω τοις έξοη 

έν οίς ήψε σπιρτοδεΰιοις κηρίοις’ οΰτω γάρ άν εΐη καί προνοοΰμενος κατά 

τό.ν απόστολον καλά ένώπιον καί Θεοΰ καί ανθρώπων καί συνείδησιν έχων 

άπρόσκοπτον καί προς τον Θεόν καί προς τούς ανθρώπους, έτι μήν καί οΰ 

ΰποδείκνυσι διερρωγότος κίονος πολλφ άξιοπιστότερον. Εί δέ μόνος μέν καί 25 

καθ’ εαυτόν τά εντός τοΰ άθυριδώτου κουβουκλίου έν σκοτομήνη προδιαθέ- 

μενος καί κατασφραγίζειν τήν τοΰτου θΰραν αξιών καί θυρωρούς αποτόμους 

έφίστησιν (οΰχί ΐνα μή παρά του φώς, ώς φασιν, έπεισαχθή χειροποίητον πώς 

γάρ μυριάνδρου τών θεωροΰντων περιεστώσης πληθΰος; άλλ5 ΐνα μή ή τοΰ 

χειροποιήτου φωτός λανθάνουσα προδιάθεσις ΰπανοίξαντός του τήν θΰραν 30 

φωραθή). Τάς δέ υπό τοΰ νεωκόρου σΰμπαντα τον άλλον χρόνον έπισκευα- 

ζομένας έν τφ ναφ φωταγωγούς, φημί δή τάς άπηωρημένας κανδή?ν.ας, τό 

τηνικαΰτα μόνος αΰτός αΰτοχείρως περιιών προσδιασκευάζει (ΐνα δήλον δτι 

μία τις τοΰτων τής από τοΰ δυνάμει έπί τό ένεργεία ήδη προόδου τής έν 

τφ κουβουκλίφ προδιαθέσεως τή ταυτοπαθεία προάγγελος γένηται). Σημείου 35 

γάρ έξωθεν προφανούς τής έσωθεν αφανούς εΐτ’ ούν εγκλείστου φωταγω- 

γίας μή προεπισκευασθεντος, είκός μή κατ’ αΰτήν ταΰτην τήν φο)ταγωγίαν, 

άλλα μικρόν προ αΰτής καί μετ’ αΰτήν ήδη διαπνευσθείσαν είσελθόντα 

καθ5 έκατέρας τάς εισόδους διαμαρτείν τής φωτεκφορίας. Τών δέ άνά χείρας 

κηρίων τά φωτΰλια κτενίφ προαναξαίνει καί σικεροπνεΰματι εΐτ’ οΰν σπίρτφ 4ϋ 
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Κ. ί. Δυοβουνιώτου 

μαιδδ6? χαθ’ εαυιήν 5«πανηοασα μεεα β^ ^ ^ 

γένους πάλιν ύλης πνευματω φωιεκφορίον ούδενί, τών παρεπιδημώ* 

μένη δια?κή? ^“ΐτ,Γ“1Ι0ΰιων Χην αρετήν *αί την άγιότητα άλλος αδτλ- 
5 επισκοπών, ουδ αν .] ζ περιεστώτων προσκυνητών και αυτόν 
φόθεος, άλλ η αυτφ μ°' ¥ _ „ »η μλν καί σΰμπαντας τούς 
ει τΰχοι τον σφόδρα επιφανή ^αι α * ’ „ ~ Ουράς ήδη άνοιγο- 

άλλους τ® χρηματοδοσία θεί ε1οπ6σόντες άθρόως 

μένης τφ £ Γ Ϊ φραγίχομαετίγων ταΐς νκράοι 
10 οί θυρωροί ούτως αυτόν τω ΧΛ> άπά θαι. "Κατ' άν φημι 

διατιθέασιν, ως μ>*β™’ ?"ρ“^ {ποδειχ9ώοι διερρωγότες κίονες, οθθ' 

δόχ„ν το® ^ταΤΓαΓπά!ημο?χώ προοχυνητόν τδ γάρ τήν παντός 

15 πδ”::ΐν ^ =—χ —- 
« <* λ Κύοιοί ήμ,ων απεποιησατο, ελεγχος α' *μ ; 

τεισθαι, ήν ου» ^ δ Κύριος ημ,, ^ ^ ω π0„>ών Άλων 6 λογος 

δραματουργίαν αυτοχρ ιμ > - . άδυνατεΐ τών θεοπρεπων 
Ιξήλεγξεν, οθχ &ς «* I^ ^ χ.? γλώοσας κα1 τάς 

20 τφ Θεφ, άλλ’ως είδω; τα μεν ρχ Ιχείνην φωταγωγίαν οθτε 

προφητείας πάλαι πεπαυμενα, την '^ΓΖδοτον^ΖςΙοτεθεΙαν ε* γε 

άρχαίως ποθέν 5περ χ«1 λεγεταν 
μήν των περ. Λ«|ν ε > ημ ^ έκείνων άνδρών περί αΐτής 

τά γαρ παρα των ρ μ . « α1 παρά τινων άλλων άγιοταφιτων 

25 εΐρημένα παρήαειν μοι «ως διεχεγχόντων ΰποψιθυριζόμενα. Σχοπεϊν 
εατιν οίς των την φωτεμ ρ ^ 'ΑλθΎον φ- ή τών εκασταχού εκκλη- 

* Ιπι π,σι Κυρίου τάφον. Τί ούν δη- 
σιών ίερα τραπεζα τύποι, ς ρ 2*1 'του τοΰ τών ιερών τρα- 

ποτε οί Ίεροσολυμιται εον μαηστα ^ , λφου λειτουργεΐν, οί δέ 

30 πεζών όρχετύπο^^ ή πάντως δι ήν Ιπ’ αύτού 

επι τουτου μεν ουδαμος ^ X ^ τελοΐντως μιαράν καί κατά τον 

οι παπισται και οι Αρμ ; * βρβυλούσιν ού λέγω τον 
ιερομάρτυρα Κυπριανόν βόβηλον « βεβ λου. ϊ 

* -** 2 Κδ·Χν ΓΙγΓα^ις πλείστοις άπτός, μάλλον 
35 προσκυνηταις, αλΚ ουο αυτω (ιιενος άλλα τον επιτα- 

δε ουδέ όρατός 5λως Ιν άδ τομ, ^ ^ “^’.οτά τόν παροι- 
φιον λίθον (εί γάρ αι των ασεβών θυοατι βδ ^μα τφ φ άοεβεϊς 

μιαοτήν, οί δέ αίρετιχοι παστούς «οοτοί^ ,μδς δια. 

/φορίΓπ^’τήΤΓθβόν πίοτεως χαί άπλώς περί δόγματος οθοης, ώοπερ 

Περί τοΰ εν Ίεροσολυμοις αγίου φωτός. 17 

έστϊν δ δρος τής αίρέσεο^ς κατά τόν α' κανόνα τού μεγάλου Βασιλείου καί 

αί τών Λατίνων άρα θυσίαι καί άπλώς αί άτέλεστοι τελεταί βδέλυγμά εισι 

τω Θεώ ταύτόν εΐπεΐν ακάθαρτοι)- μιαίνεται γάρ εκ τών ακαθάρτων ού μόνον 

τά κοινά κατά τόν Άγγαΐον καί τούς άποστολικούς κανόνας (46), άλλα καί 

τόπος ιερός καί ναός άγιος κατά τόν Δαυίδ. Ό γούν επιτάφιος εκείνος λίθος, 5 

δ ού μάλλον διά τόν ενδόμυχον τού Κυρίου τάφον άγιος ή διά τήν επ’αύτού 

τών βέβηλων αιρετικών τελετήν βέβηλος καντεΰθεν τής αναίμακτου θυσίας 

ανεπίδεκτος όπως ποτέ φωτός, ώς φασιν, αγίου γίνεται επιδεκτικός. Έπεί δέ 

προ τούτου δ λόγος ήξίου τούς τών έν Ίεροσολυμοις ιερών τόπο^ν φιλοθεά- 

μονας πέμπειν μάλλον ώς ποτέ ή Μακεδονία καί Άχαια ήν άν εκεί γινό- 10 

μεν οι έχορήγησαν τοΐς τφ ζωοδόχφτ άφφ προσεδρεύουσιν ευλογίαν, αύτούς 

δέ μένοντες κατά χοόραν κερδαίνειν μεν τάς καθ3 οδόν τε καί επάνοδον καί 

πολυμόχθους καί πολυδαπάνους, έ'στι δέ οίς καί επικίνδυνους ταλαιπα>ρίας 

κερδαίνειν δέ καί δσα άν παρά τήν είρημένην ευλογίαν τών έκει Αγαρηνών 

τοΐς τοποτηρηιαΐς τε καί δδοστάταις προσεπεχορήγησαν- (τούτων καί γάρ ταΐς ]5 

είθισμέναις εισπράξεσιν είεν άν ίκαναί, μάλλον δέ καί ύπερίκανοι αί τε έν μια 

έκαστη τών απανταχού τής γής εκκλησιών καθ’ έκαστην μεγαλώνυμον ημέραν 

καί άπαραιτήτως καί προηγουμένως γινόμεναι λογίαι καί αί τών εκασταχού 

μετοχίων άδραί συνεισφορά! παρεκτός ών ή τε του προέδρου καί μάλιστα ή 

τών ύπ’εκείνου έξαποστελλομένων παγκόσμιος περιήγησις έκ περιουσίας συν- 20 

εισφέρει καί εμπόρων εμπορίας καί ναύκληρων ποντοπορίας καί εύπόρο3ν 

περιουσίας καί άπορων υστερήματα καί απέριττων αύταρκείας καί τεθνεώτων 

διαθήκας καί άπλώς ολίγου δεΐνάπαντας ζώντάςτε καί νεκρούς δασμολογούσα, 

τών δέ ζώντων τούς πλείστους καί δι’ ών μάλιστα σφισι τήν τών ών πνευμα¬ 

τικοί; πατράσι προεξηγόρευσαν περιττώς, ώς άν εί'ποι τις, μνηστεύεται εγγρα- 25 

φον, ΐνα μή λέγω ώνητήν άφεσιν). Κερδαίνειν δέ φημι διανέμοντας ταΰτα 

τών πατριωτών τοΐς ενδεέσιν, ΐνα ώσπερ υπέρ ής έ'πεμψαν εύλογίας, ούτω 

τοι καί υπέρ ών τοΐς αδελφοί; τού Χριστού μάλλον ή Αγαρηνοί; τε διένειμαν 

καν ταΐς όδοιπορίαις άνήλωσαν έχωσι τόν μισθόν. Έπεί, φημι, ούτως ήξίου 

δ λόγος. Έξεδόθη δέ συνοδικόν τούς τήν τοιαύτην οδοιπορίαν κωλύοντας έπι- 30 

τιμίοις καθυποβάλλον, ρητέον δέ καί προς τούτο δτι οί κανονικώς επιημητέοι 

τών παρ’εντολήν τι ποιούντων ή λεγόντων ομόλογοί εισι κατά τόν β' κανόνα 

τής έν Τρούλλω καί άπλώς τών εντολήν τινα εκκλησιαστικήν εΐτ’ούν κανονικήν 

δπως δήποτε παραλυόντων (καί γάρ τό δεσμεΐν καί λύειν καί κατ’ αυτόν τόν 

Κύριον, τόν τούτου τήν Εξουσίαν τοΐς άποστόλοις καί δι’εκείνων τοΐς εκείνων 3δ 

διαδόχοις δόντα, ούχ άπλώς, άλλ5 επί μόνων τών άμαρτημάτων εχει τήν χώραν 

λάβετε γάρ φησι Πνεύμα άγιον, άν τινων άφήτε τάς άμαρτίας άφίενται αύτοΐς, 

άν τινων κρατείτε κεκράτηνται). ^Αμαρτήματα δέ τά διά τών πνευματοληπτών 

δετέα ή λυτέα είσΐν ού πάνθ’ δσα άπλώς τοΐς αύτοΐς απαρέσκει, άλλα μόνα 

τά έν παραβάσει θείας εντολής τολμώμενα. Άλλα μήν τής είρημένης δδοιπο- 40 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, δχος ΙΒ'. 2 



18 κ. I. Δηοβουνιώχου, Π*. χοί «ν Ίεροσολύμο,ς άγιο, ^ 

- - „-,ν κατ’ εντολήν χαι κατ’ αυτούς τούτους, τούς περί τον 
ρίας μη σ».ΐς ™ν -τ ολη χή; Ιερουσαλήμ), οί ταυτην 
μακαριωτατον Λρυσανσον ^ τ'(ηίΛ π0οσεδοευουσι και 

όνησίμως ούν **** ^ ?Ζ£Ζ \ 
\°* λΰοντες, ούκ αρα *ο% παρα κανύνα, ϊνα 

5 εισιν, ως μηοεμιαν εντολή ^ Λ 1ιατα[α ώς δρνεα πετομενα 

μή λέγω ®^0,ί^:7Τ*ΓΓΙατά χοτ παροψχασχήν. Δειχθήτω πρότερον 
καί στρουθοι ο»£« ““^ε,ρ^υνήο.ως χάρχν δδοτπορτα, ΛΤ ο®«* 

ΪΖΛΐ 

10 ”5 Γ ΧούΛΤμΓ1οΙ δΓοΐΤλλΙ σύμπαντες δπλώς έκπληροΰν άπαραττήτως 

Ιντολήν ούσα ^ητολογεοται ^τργει^ται^ . Νύσσης, λέγω, Γρηγδρτος, 

15 άποδημιον· 

Κ. ΔΥ0Β0ΥΝΙΩΤΗ2 

ΔΩΔΕΚΑ ΕΝ ΑΝΔΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ 

ΜΕΤ’ ΑΝΕΚΔΟΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΣΙΓΙΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Περί των έν ’Άνδρφ μοναστηρίων τής Άγιας Ειρήνης, του Παν¬ 

τοκράτορας και τής παρά τά Άποίκια 'Αγίας Μαρίνης διελάβομεν αλλα¬ 

χού έν Ιδίοις φρονιίσμασι ζ λίαν δέ προσεχώς δημοσιεΰομεν εκτενείς μελετάς 

περί των εν τή αυτή νήσφ μονών τής Ζωοδόχου Πηγής τής έπικεκλη- 

μένης'Αγίας, τής Παναχράντου καί του Αγίου Νικολάου εις τά 

Σόρα. Έν τή μετά χεΐρας μελέτη πραγματευόμεθα περί των λοιπών έν 

’Άνδρφ μονών, δώδεκα τον αριθμόν, ήτοι περί τών μονών 'Αγίου Αντω¬ 

νίου, Ζωοδόχου Πηγής εις την Φυρρόην, Λαύρας ή 'Αγίου 

Αθανασίου, 'Αγίου Λεον τ ίου, Φ ιλετρών, Άληνοΰ,'ΑγίαςΜαρί- 

νης Κ ατακο ίλου, 'Α γ ί ας Μονής, 'Α γίας Ζώνης, II α ν αγ ίας II α λ α- 

τιανής, 'Αγίου Κυπριανού καί Τρομαρχίων. Κατά ταυτα, αί έν 

’Άνδρφ μοναί, αί γνωστά! τουλάχιστον εις τον γράφοντα, ανέρχονται έν 

συνόλφ εις δέκα καί οκτώ. 

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

Τής παλαιοτάτης ταΰτης έν ’Άνδρφ Βυζαντινής μονής, ή οποία ήτο 

γυναικεία, δεν σφζεται πλέον σήμερον ούδέν άλλο, ή ό ακραιφνώς βυζαντια- 

κου ρυθμοΰ ναός, δστις άνηγέρθη κατά τό έτος 1141. Κεΐται παρά τό χωρίον 

Βουνί του Κορθίου. 

Έπαυσε δ’ υφιστάμενη ή μονή του Αγίου Αντωνίου από του έτους 

1659, δτε, άρχιερατευοντος εν ’Άνδρφ του Αυξεντίου 2, διελυθη αυτή, καθ’ ά 

1 Δ. Π. Πασχάλη, Τό έν ’Άνδρφ γυναικεΐον μοναστήριον της Αγίας Ειρήνης, 

μετ’είκόνων καί ανεκδότων έγγραφων.Έν Άθήναις, 1930.—Ή έν Γαυρείφ της "Ανδρου 

μονή τοϋ Παντοκράτορος καί τρία ανέκδοτα περί αυτής σιγίλλια Μελετίου τοϋ Πήγα-, 

πάπα καί πατριάρχου Αλεξάνδρειάς καί τοποτηρητοΰ τοϋ οικουμενικοί θρόνου, καί 

'Ραφαήλ Β', οικουμενικοί πατριάρχου. Έδημοσιεύϋη έν περιοδ. «Θεολογία*, τ. Γ (1932), 

σ. 213-229 καί έν ίδιαιτέρφ τεύχει. — Μονή Αγίας Μαρίνης Αποικιών. «Έπετηρίς 

Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», έτ. ΙΑ' (1935), σ. 29 -47. 

? Περί τοΰ "Ανδρου Αυξεντίου Παρόδου Βλ. Δ. Π. Πασχάλη, Αναγραφή χρονο¬ 

λογική τών από Χριστοί άρχιερατευσάντων έν τή νήσφ Άνδρφ άπό Ζωίλου (362) μέχρι 

Μητροφάνους ('ί'1889) καί ειδήσεις ίστορικαί περί αυτών, έν περιοδ. «Θεολογίφ», τ. Δ’ 

(1926), σ. 283-5 καί έν ίδιαιτέρφ τεύχει. Βλ. ολίγα τινά περί τοί "Ανδρου Αυξεντίου 

καί έν «Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια», τ. ΙΘ’, σ. 737. έν λ. 
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πληροφοροιίμεθα Ιξ Ιγγράφο, I- μεμβράνη ,οφζομέ™, Ιν 

, ' ίω τής μονής Παναχράντου, εις την οποίαν περιηλθον και τα κτήματα 

τού μονυδρίου τουτου, δπερ σήμερον τίνε μετόχων τής ως ειρηται μονής 

Παναχράντου. Τό περί οδ ό λόγος έπί διφθερας έγγραφον εχει ώδε. ^ 

-I- Επειδή και πρό καιρού νά ήτον ε"να μοναστήρι γηναικιο ™^0? 

του άνω κάστρου λεγόμενον "Αγιος Αντώνιος, εις το οποίον μοναστήρι εκατι- 

κοΰσαν καλογρηαΐς μερικα'ις καί Ικηβερνοϋσαν και τα αφιερομενα πραγματα 

δποΰ άφιέροσαν οϊ παλαιοί καί ήχαν καί ιερέα κα, ιερουργα τον ναόν του 

•Γγίου Τμως τάρα θεού θέλοντας άπέθαναν ή καλογρηαΐς κα. επαρθησαν 
καί δεν άπόμειναν πάρεξ δυο, αί όποίαι μή δυνάμεναι κυβέρνησα, μήτε τον 

ναόν μήτε τά πράγματα, άλλα έπήγεναν παντα σε Φ&ορα, ήλθαν εμπροσ 

τού πανιερωτάτου ημών αΰθέντου καί δεσπότου κυρ Αυξέντιου, παρόντων 

των έντιμοτάτων κληρ.κών καί χρισυμοτάτων αρχόντων κα. 
σιν λέγοντας πώς δεν ποροΰν νά κάθουνται νά μονάζουν εις το αυτό Μοια- 

στήριον αλλά πάνε όπου τους ήθελε φανή. Τήν σήμερον γενομενης Σύνοδον 

παοά τόΰ πανιεροτάτου αΰθεντός καί δεσπότου άρχιεπισκοπου κυρ Αυξεν¬ 

τίου καί τών έντιμοτάτων κληρικών καί χρυσιμοτάτων άρχοντων, γνώμη κοινή 

άποωασίσαμεν όπως τό αί,τό Μοναστήριον νά τό δοσωμεν εις το Μοναστη- 

;::τής ^ 

ΙναντΙωθήναι, Ιπείδή καί νά έγινεν με γνώμην δλην κάτω κάστρου και ανω 

κάστρου. Όθεν εις βαιβέωσιν έγινεν τό παρόν γραμμα συμφονιτικοτ εις 

ασφάλειαν. 

Κατά τό ,αχνθ', Ιανουάριου κε'. 

τ Ό άνδρον Αυξέντιος 

·]· οικονόμος ανδρον 

οακελίάριος άνδρον 

·|· σκενοφίλαξ ανδρον 

-|· χαρτοφνλαξ άνδρον 

·|- πρωτέκδικος ανδρον 

γ ρεφερενδάριος άνδρον 

γ λογοθέτης άνδρον 
Ί* πρωτονοτάριος άνδρον 

γ υπομνηματογράψων άνδρον 

Λεονάρδος Καΐρης 

Αλέξανδρος Αθανάσιος 

Ίω. Σκαλιστήρης 

Λ η μητριός Πολέμης 

Τζάνες Ταπόντες 

Λνγονοτης Ταπόντες 

πετικάς Ταπόντες 

βασίλειος λογοθέτης 

Μιχαήλ Τελαγραμάτικας 

ανγονοτης ταπόντες 

Γιανονλης 

παπά Νικόλαος 

': Ιω : πα" : Μάρκον 

'.· ίω : ταπόντες πα 
: ανγονοτης 

πά': ίω : Κεραμάς 

πα" :Ίω: Ξένος 

': Νικ. Κρασάς 

'; γιάκονμος φίψις 

': ίω: Καλογρίδης 

πα" : Νικ. π": Μαθά 

“Αλλα, περί τής μονής'ταΰτης τού Αγίου Αντωνίου πληροφορία, δέν 

σώζονται. 
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ΜΟΝΥΔΡΙΟΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΥΡΡΟΙΙΝ 

Περί του μονυδρίου τοΰτου δέν έχομεν άλλας πληροφορίας, πλήν εκεί¬ 

νων, τάς οποίας δυνάμεθα ν5 άρυσθώμεν εκ τών έπομένιον δυο ανεκδότων 

εγγράφων. Έκ σημειωμάτων δε μόνον, σφζομένων έν τω κώδικι της έν Γαυ- 

ρείω μονής ' Αγίας μανθάνομεν, ότι τό μονυδριον τούτο, Παναγία Φυρ- 

ρόγια κοινώς δνομαζόμενον, εκειτο παρά τό χωρίον Ύψηλοΰ του τ. δήμου 

“Ανδρου, άνωθεν τοΰ Νιμποργιοϋ. Ουδέν στάζεται σήμερον έκ του μονυδρίου 

τοΰτου ή μόνον τά ερείπια τοΰ ναοΰ, μήκους οσον 6 μέτρων, μετά τών μαρμά¬ 

ρινων παραστάδων, καλώς έπεξειργασμένων. “Αλλοτε μετόχιον τής προμνη- 

σθείσης έν Γαυρείω μονής τής 4 Αγίας, περιήλθεν από ίκανοΰ χρόνου εις 

ίδιωτικάς χείρας. Τά προαναψερθέντα περί τοΰ μονυδρίου τοΰτου έγγραφα 

έχουσιν ώδε: 

α φ π γμηνός σεπτεμβρίου κα'. 

■ή προκαθημένου τοΰ θεοφιλέστατου επισκόπου τής άγιωτάτης επισκο¬ 

πής ά'νδρου καί τών τιμιωτάτων άρχόντισν τίον ύποκάτωθεν γεγραμμένων. 

συμεών ιερομόναχος καί αρχιμανδρίτης παροΰσης καί τής κερά άνέζας ποτέ 

συμβίας τοΰ μακαρίτου μαστρο παυλή διαποΰλη, θέλοντας καί αΰτηνής ότι 

μετά τήν άποβίωσίν μου τό μοναστήριον όπου έκτισα εις τήν παναγίαν τήν 

λεγομένην ζωοδόχον πηγήν εις τήν φυρόην να είναι άφιερωμένον εις τό 

μοναστήριον τής αγίας εις τήν καψοράχην μέ εΐ τι πράγματα έλαβον από 

τήν άνω κερά άνέζαν, καθώς είναι γραμμένα εις τήν γραφήν τής καντζελα- 

ρίας καί τής συνοδικής καί καθοός έμιλει καί τό χωγγέτι, πληρόνοντας τά 

δίκαια) μα τα τής άνωθεν κερά άνέζας έως τήν ζωήν της, καί είς τον θάνατον 

αυτής καί έμοΰ νά είναι κληρονόμος τό άνωθεν μοναστήριον τής αγίας έλεΰ- 

θερα καί νά πληρόνει τής επισκοπής κάθε έτος κερί λίτρες μία1 καί όσα ονό¬ 

ματα είναι γραμμένα είς τό μοναστήριον τής ζωοδόχου πηγής νά γραφώσιν 

καί είς τό μοναστήριον τής αγίας, νά μνημονεΰονται1 μέ τοΰτο νά κάθημαι 

όσο ποΰ θέλω εις τό αυτό μοναστήριον, νά μην ή μπορεί κανείς νά μέ δια- 

σείση έως τήν ζωήν μου, καί τά ροΰχα μου νά είναι τής εξουσίας μου εως 

τήν ζωήν μου, καί είς τον θάνατόν μου εΐ τι εύρεθώσιν εις τό κελίον μου 

νά είναι τής αγίας· είς δέ τόπον καί βαιβέωσιν έγραψα τό παρόν μέ τό 

ίδιον μου χέρι. 

εγώ συμεών ιερομόναχος καί στέργα) τά άνωθεν. 

■ή ταπεινός επίσκοπος ά'νδρου Γαβριήλ1. 

Τ. 
εγο νικολος κοκος μαρτιρας ισ τα ανοθε γραμενα 

1 Περί τού ’Άνδρου Γαβριήλ βλ. Δ. Π. Πασχάλη, Αναγραφή χρονολογική τών 

άπό Χριστού άρχιερατευσάντων έν “Ανδρη), τεϋχ· Α', έν Άθήταις 1926, σ. 10 κ. έ· 
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εγω παντελεώς καλονάς μαρτιρας είς τα άνωθεν γεγραμενα. 

εγο νηκολας θαιοδορακη μαρτηρο τα ανοθεν. 

εγω ιω": μιχαλη καρικας μαρτιρο εις τα άνωθεν. 

I εγο λεονάρδος κοτήλης μαρτηρο στα ανοθεν 

| Εις τό δνομα τον αιωνίου Θεόν, αμήν. 1589. 

Έστοντας οτι ή καλογραία του ποτέ μαστρο Παυλή Διαπούλη ήθέλησε 

νά έβγάλει τόν Ιερομόναχον παπά πύο »μεάν από τό μοναοη,μ. οπού 

Ικτισεν δ αίνος Ιερομόναχος είς την Φιρόη, έπήρε σιναρχωντας παλον,ς 

ανθρώπους καί Ιπήγασιν καί άπέκοψαν νοίς κόπους του ιερομόναχου, Μυς 

όποιους έστειλεν δ μεγαλειότατος αύθέντης μϊσέρ Αννωνης Καβαλουρης, 

γουβερναδόρος και Ιμίνης τής "Ανδρου, οί όποιοι ήσαν κυρ Ιωάννης Κοανος, 

κα'ι κϋρ Νικόλας Θεοδωράκη, καί μασνρο Ιωάννης Κουλονρης, και μαονρο 

Σταμάτης Μάκρεσης, κΰρ Μιχάλης νής Ασημίνας, καί κυρ Φιλιπος Μαμαις 

καί είδαν καί άπόκοψαν Λ νι κόπους εκαμεν ό ίερομοναχος είς νον αυνον 

νόπον καί Ιπήγαν άσπρα χιλιάδες τρεΐς' καί δι’ αίνο θέλει η «υνη καλογρεα 

νά σνέκει ιό άνωθεν περιβόλι είς ϊά χέρια τού αίνου ιερομονοναχου να το 

ε,ει είς παννονινά, καθώς είναι γραμμένο είς νήν καννζελαρια, και να μην 

ή μπορεί τινάς· νά νόν Ιπειράξει, μήτε έδικός, μήνε ξένος, μοναχά να είναι 

βέβαιον καί άσάλευιο ιό αίνο ψυχικό, ώς καθώς ιό είχαν και με τον μακαρίτη 

νόν άνδρα νης δοσμένο· καί νά πέρνει ή καλογραία νά η μίση άπο εινι κάμει 

νό περιβόλι αίνό είς νήν ζωήν νης, καί μενά νήν θανήν νης να μην εχει 

ιινάς νά κάμει εις αίνό, μόνον νά είναι ιού άνωθι ιερομόναχου νάνους μνη¬ 

μονεύει αίνους, καί νοίς αίνων συγγενείς καί νήν θυγανέρα νης νην Ερήνη 

καί μενά νήν θανήν ιοί αίνοι ίερομονάχου νά νό άφινει είς οπιον ιερομό¬ 

ναχον θέλει· καί νά σνέκει παννονινά νό αίνό μονασνήρι είς μνημοσυνον 

αίνων καί νά πληρώνει ιοϋ κουμάνιου διά ιέλος άσπρο εν και νου σερ 

Γιακουμη Τελαγραμάν,κα άσπρο ένα- καί διά βεβαιωσιν νης παρουσης 

σνέργει όμπρός είς νοίς νιμιωνάνους άρχοννας νοίς υπογεγραμμένους. 

Εγο αντωνις καβαλουρις. 

Έγώ άντώνης άθηναΐος παρακληθείς από τά δυο μέρη έγραψα. 

Έστερξαν νά κάμουν και χοτζέτι είς τόν καδή. 

ΜΟΝΗ ΛΑΥΡΑΣ Ή ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Ή μονή νής Λαύρας, Ονομαζόμενη καί μονή Αγίου Αθανασίου, τφ 

όνόμανι νοϋ όποιου Ιν.μάνο ο έν αυτή ναός, ήκμασε προ νου 1ο81 κανα 

νό έτος δέ νοΰνο έπαυσεν υφιστάμενη. Ή θέσ.ς, εφ ής ηγειρενο, λεγεναν 

Λαυριαΐς, κείμενη έν τη περιοχή του χωρίου Κατακοίλου. Ευρηνται δέ 

.κατά ταυτην πλούσια κοιτάσματα σιδήρου καί άλλων μεταλλευμάτων. Τό 

μοναστήριον έλέγετο καί Ά.γία Μονή στις Λαυριαΐς. 

Ούδέν σχεδόν σήμερον σφζεται έκ τής μονής ταΰτης, ήτις κατάκειται 

ήδη είς ερείπια, Ικανήν καταλαμβάνοντα έκτασιν. Ήγείρετο δ’ ο ναός τής 

μονής ταΰτης μετά πολλής μεγα?ι.οπρεπείας, εάν κρίνωμεν έκ των σψζομένων 

λειψάνων αυτού. Ευρηνται μεταξύ αυτών πλεΐστα πάλλευκα μάρμαρα μετ 

αναγλύφων ανθεμίων καί άλλων λίαν εύτέχνως είργασμένων παραστάσεων. 

Πολλά των μαρμάρων τούτων άνήκον προδήλως εις παλαιότατον ναόν. 

Μεταξύ άλλων σώζονται κιονόκρανα Βυζαντιακής τεχνοτροπίας καί πολλά 

τεμάχια κιόνων ικανώς ευμεγέθη, ένια μήκους οσον δύο περίπου μέτρων. 

’Άλλα τεμάχια κιόνων καί κιονοκράνων κατάκεινται φύρδην μίγδην κατεσπαρ- 

μένα είς συντρίμματα επί τού έδάφους. Πιθανώς κατά τήν θέσιν ταυτην 

ύπήρχεν άρχαΐον τέμενος, είς ο άνήκον πολλά τών μαρμάρων τούτων, εξ ών 

πλεΐστα, κίονες καί επιστύλια, μετεφέρθησαν ού προ πολλοΰ είς τό χωρίον 

Κατάκοιλον, χρησιμοποιηθέντα είς τόν αυτόθι έγερθέντα ναόν τού 'Αγίου 

Ίωάννου. 

Έν τή μεσαία θύρα τού ναού επί λευκού μαρμάρου εύρηται κεχαραγμένη 

ή έξής κεφαλαιώδεσι γράμμασιν επιγραφή: 

Ήσαΐου, 5Ανθίμου ίερομονάχων 1628. Καί τό μονόγραμμα Μιχαήλος; 

ή επιγραφή: 

16 
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Δέηοις τον δούλου τον θεοΰ Νεοφύτου ιερομονά'/ον. 



24 Δη μητριού Π. Πασχάλη 

Και αΐ επιγραφαι αΰται μετεφέρθησαν τελευταΐον και ένετειχίσθησαν 

εις την μεσαίαν θύραν του προμνησθέντος έν οριακού ναού του * Αγίου 

Ίωάννου του Θεολόγου εις Κατακοιλον. 

Σημειωτέον ότι ή είσοδος καί παραμονή έν τοΐς έρειπίοις τής μονής 

ταυτης δεν είνε άπηλλαγμένη κίνδυνων, διότι τοίχοι ικανών μέτρων ύψους 

έπικρέμανται ετοιμόρροποι. Πιθανώς καί άλλαι, άρχαιότεραι αΰται, επιγραφαι 

εΰρηνται υπό τά ερείπια, αλλά κατά την μετάβασιν ημών αυτόθι προ ικανών 

ετών έστεροΰμεθα τών άπαιτουμενών προς έξερεύνησιν μέσων. 

Ή Λαύρα είνε ήδη μετόχιον τής μονής Ζωοδόχου Πηγής τής επικεκλη- 

μένης Αγίας, ήν και μόνην εΰθύνει ή καταστροφή τοΰ ωραίου ναού. 

Σφζεται δέ περί τής μονής τής Λαύρας έν τφ κειμηλιοφυλακείφ τής 

μονής Αγίας τό εξής έγγραφον τοΰ έτους 1571, ανέκδοτον τυγχάνον καί 

δημοσιευόμενον ώδε τηρούμενης πιστώς τής γραφής τοΰ αρχέτυπου. 

μφοα, ϊοννάριος κ'. 

ή Εις τό ώνομα τοΰ Χρίστου αμήν, εις τήν Άντραν εις τήν Κατάκηλον 

είς τοΰ κυρ Θομά Πάγια τό σπΐτην έμπροσθεν τών κάτοθεν γεγραμένον 

άξϊόπϊστον μάρτηρον, ήγουν ό αυτός κυρ Θομάς Πάγιας... ένα κομάτην 

χοράφην είς ταίς Λαβρϊές είς τήν άγΐαν μονήν, καί φαίνετέ του ήγοΰν τοΰ 

αΰτοΰ κΰρ Θομά νά τό άφήσϊ διά τήν ψυχήν του εις τό μοναστΐρι, ήγουν είς 

τήν 3Αγίαν τήν Ζοωδόχον Πηγήν καί είς τήν Άγΐαν Μονήν, είς τά δΐο 

μοναστΐρία νά τό έχουν οί αυτοί καλογέρη τής Άγιας όπου θέλουν εΰρή- 

σκεσταιν, νά τό κοπιάζουν νά τό κΐβερνοΰν, καί τά -ίσοδήματα τοΰ αΰτοΰ 

χοραφΐου... νά τά έχουν ή αυτή καλογέρη καί κανενός νά μήν χρεοστοΰν 

νά δίνουν λογαριασμόν, δίνοντας τοΰ άφεντότοπου μΐα λίτρα καιρίν, καθός 

λέγι καί τό ά'λο χαρτί όποΰ έκαμε καί ό άφεντότοπος· καί είς τοΰτο μολογά 

ό αυτός κΰρ Θομάς το πος έπαιρΐλαβεν ένα δουκάτον άπο τούς καλογέρους 

τοΰ μοναστϊρΐου τής Άγιας. 

καί κανένας άπο τούς κληρονόμους όποΰ θέλουν εΐσταιν νά μήν ήμπορϊ 

νά τούς διασΐσϊ μϊδέ άπο τούς άφαιντότοπους· καί ήτις ήθελαΐν έβρεθήν 

νά τούς διασΐσει νά έχοι τήν κατάραν τοΰ θεοΰ καί τής Άγιας καί εμού 

τοΰ άμάρτόλου. 

καί εις τούτον δίνουν καί βαίβέονοΰν ϊ δίδ' μερίδες αντάμα καί... 

έστοντας αυτός δ ανο γεγραμένος κΰρ Θομάς ήγοΰν ό γέρος οπού τοΰ 

έφάνϊστϊ καί έδοκαιτο ψϊχΰκόν είς τά δΐο μοναστΐρία- δΐνϊ καί παραδΐνι είς 

τούς αυτούς κάλόγεροΰς τής Άγιας νά ΐναι νϊκοκειρέϊ νά δουλέβουν τήν 

Αγίαν Μονήν νά έχομέν καί μής τό μνήμοσΐνο μας μέ τά παιδιά μας 

αντάμα: άκόμί ο άνοθεν κΰρ Θομάς τάζη νά μαντϊνΐρι τά άνοθεν γεγραμένα. 
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καί διά τοΰτο έκαλέσαμεν καί τούς αξιόπιστους μάρτΰροΰς σερ Νϊκολό 

Τελαβόγϊα καί κΰρ Θομάς Πάγιας καί κΰρ Τοΰντας Πάγιας. 

Ιερομόναχος Νέδφϊτος γράφει τά άνοθεν. 

Φέρεται κάτωθεν καί άλλη τις διά λατινικών χαρακτήρων δυσδιάγνωστος 

υπογραφή, προστίθενται δέ καί ολίγα τινά λίαν δυσανάγνωστα. 

Έκ παραδόσεαις αδεται, ότι ή έν Κατακοίλφ μονή αΰτη οΰσα ποτέ 

μετόχιον τής έν Άγίφ ’Όρει μονής τής μεγίστης Λαύρας προσέλαβεν έκ 

ταυτης τό όνομα, καλούμένη καί αΰτη Λαύρα. Άλλ’ ή παράδοσις, δημιουρ- 

γηθεΐσα έκ τής ομωνυμίας, δεν φαίνεται στηριζομένη επί τών πραγμάτων. 

Ώνομάσθη δ’ ή μονή προδήλως έκ τοΰ τοπωνυμικού Λαυριές, δι5 οΰ 

καλείται ή θέσις, έφ’ ής εγείρεται ή μονή. 

Μέχρι τοΰ 1830 διέμενον έν τφ μονασττ]ρίφ τής Λαύρας, άποστελλό- 

μενοι έκ τής μονής Αγίας έ'ως δέκα μοναχοί, τελοΰντες καθημερινήν έν τφ 

σφζομένφ έως τότε ναω ακολουθίαν καί καταγινόμενοι κυρίως είς τήν 

μεταξοτροφίαν. ’Έκτοτε όμως παρημελήθΐ], καίτοι τά κτήματα αΰτοΰ είνε 

εύφορα καί λίαν προσοδοφόρα, καί ό ωραίος τρουλλωτός καί μαρμάρινος 

ναός του άφέθη έξ αβελτηρίας τών καλογήρων τής Αγίας νά καταρρεύση 

είς σωρόν έρειπίων. 

ΜΟΝΥΔΡΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 

Περί τοΰ μονυδρίου τούτου σφζεται έν τω κώδικι τής μονής Πανα¬ 

χράντου τό εξής πρακτικόν1: 

1625. "Εστοντας ποτέ νά ήτον ένα μοναστηράκι όνομαζόμενον τοΰ αγίου 

λεοντίου πλησίον τοΰ παλαιού κάστρου καί νά έκατοικοΰσαν είς αυτό πατέ¬ 

ρες ιερομόναχοι καί μοναχοί άκολούθησεν είς αυτούς ποτέ έναν καιρόν θανα¬ 

τηφόρος νόσος καί μή δυνάμενοι εκείνοι όποΰ έμειναν κιβερνήσαι πλέον από 

τά πολλά βάρη εΐπον τήν ύπόθεσιν εις τον αρχιερέα τοΰ τότε καιροΰ’ όθεν ό 

άρχιερεύς έσινάθρησε τό ιερατείων καί τούς τιμιωτάτους άρχόντους κοινή 

γνόμη άποφασίσαντες νά τό αφιερώσουν είς τήν μονήν τής παναχράντου μέ 

τά άφιερωθέντα πράγματα όποΰ είχον οΐ χριστιανοί είς αΰτό άφιερομένα, 

[ πλήν ποιοι τά αφιέρωσαν έξ ονόματος άδηλον έστί ότι οΰχεύρον γράμματα 

πλήν ΐσως καί έχάθηκαν είς τήν ανάγκην όποΰ τούς έσηνέβη. 

Ί* Ό Άνδρου Γρηγόριος(;) βέβαιοι- 

οικονόμος άνδρου δημήτριος- 

δη μή τρις καΐρης 

νικολός φολερός 

θεόκτιστος μοναχός στέργω. 

καθηγούμενος γερμανός καί οί σύν έμοί αδελφοί. 

Άλλας περί τοΰ μονυδρίου τούτου ειδήσεις δεν έ'χομεν. 

1 Κωδικός μονής Παναχράντου σ. 108. 
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ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΦΙΛΕΤΡΩΝ 

Ή μονή των Φιλετρών (κοινώς τά Φιλετρά) κεΐται εν τω δήμφ Κορ- 

θίφ, προς Μ. του ορούς 'Ράχεως. Διατηρείται δ’ εκ του μοναστηριού τοΰτου 

μόνον ή εκκλησία, ήτις εϊνε αφιερωμένη εις την Ζωοδόχον Πηγήν. ΕΙς το 

υπέρθυρου ταΰτης άνάκειται ένφκοδομημένη μαρμάρινη πλάξ, έχουσα άνά- 

γλυφον σταυρόν, ύπεράνω του οποίου παρίστανται δυο ωσαύτως ανάγλυφοι 

περιστεραί. Έν δεξιά δέ τής θύρας σορζεται εντετειχισμένη επιγραφή, καθ’ήν 

ό ναός άνφκοδομήθη τω 1640, άνακαινισθείς «δαπάνη καί προθυμία πλείστη 

υπό του έν ίερομονάχοις ελάχιστου Ιακώβου του Καραμάνου». Προ τοΰτου 

την μονήν είχεν ανακαινίσει ό μοναχός Μαρτιμιανός, δστις καί άναγνο3ρι- 

σθείς κτίτωρ τής μονής αφιέρωσε ταΰτην εις τήν μονήν τής Παναχράντου, 

ήτις ήτο ή μονή τής μετάνοιας του, τω 1632. 

Προς τήν μεσημβρινήν γωνίαν τής μονής των Φιλετρών ύψοΰται μέχρι 

σήμερον πύργος κατερειπωμένος προς προστασίαν αυτής, ήτις ως εκ τής 

θέσεώς της ήτο ενδεχόμενον να ύφίστατο συνεχέστερον έχθρικάς προσβολάς 

εκ πειρατικών ιδίως επιδρομών. 

Έν τή αυλή τής μονής υπάρχει κρήνη ΰδατος ψυχροτάτου, αενάως 

ρέοντος. Ή μονή τών Φιλετρών δεν είνε άποπτος από τής θαλάσσης, φαίνε¬ 

ται δμως ή περί αυτήν χλοερά φυτεία έκ συκών, αμπέλων καί ελαιών, εξω- 

ρα'ίζουσα τό τοπεΐον. Είνε δέ τά Φιλετρά καί ήδη εκ τών πλουσίων μετοχίων 

τής Παναχράντου, έκ του κωδικός τής οποίας άποσώζομεν ώδε τό εξής περί 

αυτών ανέκδοτον έγγραφον, δημοσιεΰοντες καί τούτο ως ακριβώς έχει. 

ή· 'Ο Άνδρον Κύριλλος βέβαιοί. 1632. 

| Έστωντας καί ό έν μοναχοΐς Μαρτιμιανός νά είχε πρώτερον τήν 

μετάνοιάν του είς τήν μονήν τής Παναχράντου χρόνους 27 καί επέκεινα καί 

μήν αναπαύοντας ό λογισμός του ϊνα εύρίσκεται είς τήν μετάνοιάν του άνε- 

χώρισεν καί έπήγεν είς τήν Ζωοδόχον Πηγήν εις τά Φιλετρά κάμνοντας 

πολλούς κόπους καί έξοδιάζοντας δ,τι είχεν ανακαινίζοντας τήν εκκλησίαν καί 

τά κελλία, χωράφια καί αμπελώνας καθώς δρώνται- φοβηθής δέ δι’ άορον 

οραν του θανάτου έμετρήθη ως άνθρωπος καί έπέστρεψεν είς τήν προτέραν 

του μετάνοιαν καί άφιέρωσεν τό αυτό μοναστήριον είς τήν μετάνοιάν του, 

καθώς μόνος του τό άνακαίνησεν μέ συνδρομήν φιλοχρίστων χριστιανών, μέ 

τοΰτο νά μνημονεύεται πάντοτε ό ρυθείς Μαρτιμιανός καί ο! έπιστάται του 

τοιοΰτου έργου· είναι ούτοι Χρουσής Ταπόντες, Νικολός Ζουριάρης, Γιαννά- 

κης Τρίκης, Δημήτρις Μητρόπουλος. Τά χωράφια όπου αφιερώνει είναι 

αυτά. Του μοναστηριού τό κλεΐσμα οπού είναι είς τήν εκκλησίαν κοντά 

καθώς υπάρχει· χωράφι οπού έχει αγορά από Σταματέλον Κοντόν είς τον 

αυτόν τόπον χοράφι οπού έχει αγορά από έπίσκοπον Μακάριον έτερον 
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χα>ράφι οπού έχει αγορά από Γεώργη Ξένον τό περιβόλι καί αμπέλι είς τον 

άγιον Τρύφωνα μέσα καί έξω χωράφι" ετερα ακόμη χωράφια είς πολλοός 

τόπους· γίδια μικρά μεγάλα 100 καί πρόβατα 23' ακόμη αμπέλι οπού τό 

έχει από τον 'Ραβδοκάνη καί έτερον αμπέλι κοντά είς τό μετόχι· βούδια 

ζευγάρια 2, αγελάδες 7. Τά άνωθεν αφιερώνω εγώ ό Μαρτιμιανός μονα¬ 

χός μέ τήν συνοδείαν μου, τον3 Ιωάσαφ καί τούς λοιπούς, είς τό μοναστήρι 

τής Παναχράντου. Μάρτυρες Νικολός Τελαγραμμάτικας, Κωνσταντής Καβα- 

λούρης, Νικολός Ταπόντες, Δημήτριος Καστέλος, Δημήτρις Καΐρης, Νικο- 

λός Φολερός. 

Μαρτιμιανός μοναχός στέργω. 

Καθηγούμενος Γερμανός καί οι σύν εμοί αδελφοί1. 

ΜΟΝΥΔΡΙΟΝ ΑΛΗΝΟΥ 

Τό μονύδριον Άληνού κεΐται έν Κορθίφ τής Άνδρου, προς Α. τού 

όρους 'Ράχεως καί ύπεράνω τού γραφικού χωρίου Αηδόνια. Έχει άφθο- 

νον πηγήν ύδατος, θεωρούμένου ως ιαματικού. Έκ τίνος εν τω κώδικι τής 

μονής Παναχράντου σημειώματος πληροφορούμεθα δτι τό μονύδριον Άλη- 

νού άφιέρωσεν είς τήν μονήν Παναχράντου τω 1664 ό κτίτωρ αυτού Πετι- 

κας Ταπόντες. Έκτοτε τό μονύδριον τούτο έξακολουθεΐ νά είνε μετόχιον τής 

Παναχράντου. 

Είνε δέ σήμερον τό μονύδριον Άληνού έρημον καί κατερειπωμένον, 

σωζομένου μόνον τού ναού αυτού, δστις πανηγυρίζει τήν 23 αύγούστου 

(άπόδ. εορτ. Θεοτόκου), πολλών συρρεόντων έκ τών πέριξ χωρίων. 

Σφζονται δ3 έν τψ μονυδρίω αί εξής έπιγραφαί: 

Έπί τού τέμπλου τού ναού: 

"Ετος μψε' δκτωβρ. κ 

Έζωγραφίσθη τό παρόν τέμπλον 

διά συνδρομής και εξόδου 

τον πανοσιωτάτον παπά 

κυρ Νεοφύτου Δελαγραμμάτικα 

Έπί δέ τής θύρας τού ναού: 

Ί" Ναός πάγκαλος τής Θεοτόκον 

άνεκαινίσθη εκ βάθρων δι εξόδων 

Γαλαχτίωνος τον και προηγουμένου 

Νερομάρκου επονομαζόμενου 

και Αθανασίου σκευοφύλακος 

τούπίκλην τε Καΐρη 

ονς και φνλάξαις άτρωτους πάσης βλάβης 

Δέσποινα άγνή όιά παντός τον βίου. 

1784 Μαϊον.. 

1 Κωδικός τής μονής Παναχράντου σ. 91. 



Δημητρίου Π. Πασχόλη 

Εν τη μονή της Παναχράντου, παρά την έπι της περιοχής τής μονής 

θολοσκεπή κρήνην, εφ’ ής ανάγλυφος επί μαρμάρου παράστασις τής Ζωοδό- 

χου Πηγής, ευρηται έντετειχισμένη μαρμαρίνη πλάξ φέρουσα τήνδε την 
επιγραφήν κεφαλαιώδεσι γράμμασιν: 

Άνεκαινίσθη τό παρόν Μετόχων διά συνδρομής 

και εξόδων τοΰ πανιεροπάτου πρώην Τήνου κυρίου 

Νείλον Καΐρη. 1799. 

Η επιγραψη αυτή μετεφερθη εις την μονήν Παναχράντου από τό περί 

ου ο λογος ενταύθα μονυδριον Αληνοΰ, δπερ έπεσκεύασε κατά τό σημείου- 

μενον έτος 1799 ό πρώην Τήνου Νείλος Κα'ίρης. 

Έκ των Ιν τω μονυδρίω τούτω αρχαίων λειψάνων άγόμεθα εις την όχι 

απιθανον υπόθεσιν, οτι το όνομα τοΰ μονυδρίου ενδεχόμενον νά μή εινε 

ξένον προς τήν έν Ανδρω κρατούσαν τό πάλαι λατρείαν τοΰ Διονύσου, δστις, 

ώς γνωστόν, έτιμάτο και ως Ληναΐος. “Ισως εις τήν θέσιν, έφ’ ής άνηγέρθη 

τό μονυδριον Αληνοΰ, ή έτι παλαιότερον 6 έν αύτω ναός, νά υπήρχε Λήναιον 

τέμενος. Και δυνατόν μεν νά θεωρηθή ή λέξις ώς έχουσα σχέσιν προς τό 

ληνός (=πατητηριον), αλλά φθογγολογικώς ή λέξις προέρχεται μάλλον 
έκ τοΰ Λήναιον. 

ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ 

Έν τφ δήμφ Κορθίου, παρά τό Στενόν και εις τό βάθος κατάφυτου 

φάραγγος κεΐται η Αγία Μονή, οΰτω κατ’ έξοχήν καλούμενον μονυδριον, 

έχον ολίγα κελλία ακατοίκητα σήμερον και ναόν άφιερωμένον εις τό Γενέσιον 

τής Θεοτόκου (Ιπέτ. τήν 8 Σεπτεμβρίου). Εντός τής εκκλησίας υπήρχε 

πεπαλαιωμένον και σκωληκόβρωτον μηναϊον, έπΐ τοΰ οποίου ήσαν γεγραμ- 

μέναι σημειώσεις τινές θανάτου μοναχών τής 'Αγίας Μονής· ή παλαιοτέρα 

ανηγετο εις τό έτος 1692. Ανήκει ήδη ώς μετόχιον εις τήν μονήν τής 

Παναχράντου. Ύπό τό καταπέτασμα τοΰ ναοΰ ύπάρχουσι μαρμάρινοι ανά¬ 

γλυφοι πλάκες δικεφάλων αετών. Και εν τω μεσονάω δ5 υπάρχει μαρμαρίνη 

πλας εικονιζουσα ωσαύτως δικέφαλον αετόν. Έπι δέ τοΰ υπέρθυρου τοΰ 
ναοΰ υπάρχει ή έπιγραφή: 

1795. Χατζή Δημήτρη Τόπακα. 

Ουτος κατα τό σημειουμενον έτος άνεκαίνισε τήν στέγην τοΰ ναοΰ. 

Εν τή αυλή κρηνη θολωτή άφθονου ΰδατος ρέοντος από τής θέσεως 

"Αγιος Νικόλαος, όσον τέταρτον ώρας ΰπερθεν τής μονής, ένθα καί ομώνυμον 

παλαιοτατον παρεκκλήσιον. Έπι τής κρήνης ή εξής επιγραφή; 
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Ή βρύση αν τη ήν βλέπετε 

ενθάδε ώ’ εξόδων πέφνκε τον 

πανοσιωτάτον προηγουμένου 

Μελετίου Καΐοη και πίνοντες έκ ταυτής 

εϋχεσθε όπως τύχη τής τον Χρίστον 

βασιλείας. 1797. 

Τό μονυδριον κείμενον παρά τήν θάλασσαν έχρησίμευσε πολλάκις ως 

καταφΰγιον εις ναυαγούς ή εις τούς διά μικρών ιστιοφόρων, πνεόντων 

νοτίων ανέμων, προσορμιζομένους εις τον ύπ’ αυτό ομώνυμον ναύλοχον, 

ένθα καί άφθονον ύδωρ, από τοΰ εγγύς μονυδρίου ρέον. Προ τής κτίσεως 

τής Ευαγγελίστριας έν Τήνφ ή 'Αγία Μονή ήτο κέντρον εύσεβείας των 

πέριξ νησιωτών, καί πανήγυρις ένταΰθα έτελεΐτο, εις τήν οποίαν πολλοί 

συνέρρεον προσκυνηταί’ ήδη δέ μόνον οί έκ Κορθίου ευλαβείς μεταβαίνουσι 

κατά τήν εορτήν. Πολλάς δ’ΰποστάς έκ τής έπηρείας των καιρών βλάβας 

ο ναός τής 'Αγίας Μονής έχει σήμερον ανάγκην έπειγούσης επισκευής, 

ΐνα μή κατάρρευση. 

ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ Ή ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 

Παλαιόν μονυδριον παρά τον Άμόλοχον τοΰ Γαυρείου, έν φ, ώς εκ 

παραδόσεως εινε γνωστόν, έμόναζον καλογραΐαι. ’Από πολλοΰ έγκαταλειφθέν 

καί έρειπωθέν κατήντησεν άπλοΰν παρεκκλήσιον, δπερ καί τούτο προϊόντος 

τοΰ χρόνου άπασαθρωθέν άνεκαινίσθη τφ 1909. Σώζονται τά ερείπια τοΰ 

παλαιού ναοΰ, δστις ήτο έκτισμένος διά μαρμάρων καί πωρίνων λίθων, 

οϊτινες έξαχθέντες έχρησιμοποιήθησαν εις τήν άνέγερσιν τής εκκλησίας τοΰ 

Αγίου Δημητρίου, ένοριακής τοΰ χωρίου Άμολόχου. Ούδέν έτερον περιττού 

μονυδρίου τούτου γινώσκομεν, καίτοι οΰχί σπανίως γίνεται μνεία αύτοΰ 

έν παλαιοΐς έγγράφοις. # , 
Ή άνάμνησις τής καταθέσεως τής Τιμίας Ζώνης τής Θεοτόκου, επ’ δνο- 

ματι τής οποίος τιμάται τό παλαιόν τοΰτο έν Άνδρφ γυναικείον μονυδριον, 

έγένετο κατά πρώτον επί τής βασιλείας Κωνσταντίνου καί Ρωμανού τών 

Πορφυρογεννήτων (919 μ.Χ.), καθ’ον χρόνον μετεκομίσθη ή Τίμια Ζώνη 

άπό τών Ζήλων ή Ζήλας, ήτις ήτο έπισκοπή τής μητροπόλεως Άμασείας. 

Πώς δ’ εύρέθη εκεί Κύριος οίδε. “Ηδη ή 'Αγία Ζώνη εύρίσκεται^είς τήν έν 

τω άγιωνύμω δρει μονήν τού Βατοπεδίου, άφιερωθείσα ύπό τοΰ βασιλέως 

τής Σερβίας Λαζάρου, ώς σημειοΰται Σερβικοίς γράμμασιν όπισθεν τού 

Σταυρού, δν καί τούτον άφιέρωσεν ό αυτός βασιλεύς εις τήν ρηθεϊσαν μονήν. 

“Εχει δ’ έπιγραφή αΰτη οΰτω: «Λάζαρος εν Χριστώ τω Θεω Κνεζης Σερ¬ 

βίας καί βασιλεύς Γραικίας άνατίθημι τό κραταιόν δπλον συν τή άχράντφ 

Ζώνη τής Παναγίας μου έν τή μονή τοΰ Βατοπεδίου, τής βασιλείας μου αρα'». 
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ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ 

Σφζεται σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ πατριάρχου Τερεμίου τοΰ από Καισα¬ 

ρείας ετει 1728 άπολυθέν περί τοϋ εν τή νήσφ "Ανδρω μονυδρίου Πανα¬ 

γίας τής Παλατιανής1. Του αυτοί πατριάρχου σώζεται σιγιλλιώδες του 

ϊδίου έτους γράμμα, δι’ οΰ έπικυροΰνται αγροί εν τή νήσω ’Άνδρφ άφιε- 

ρωθέντες τώ Παναγίφ Τάφω, εις δν ανήκε και ή Παναγία Παλατιανή2. 

Καταρριπτομένων δε προ τινων ετών παλαιών ετοιμόρροπων οικτ]μάτο)ν τής 

Παναγίας Παλατιανής εΰρέθησαν έν δοχείω έντετειχισμένω πάμπολλα χρυσά 

Βυζαντινά νομίσματα, ίδιοποιηθέντα υπό του ένεργοΰντος την κατεδάφισιν. 

ΜΟΝΥΔΡΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 

Εΰρηται εις τό κατά δήμον "Ανδρου χωρίον Κυπρίνια, δπερ έλαβε 
τό ο'νομα έκ τοΰ μονυδρίου τούτου. 

Ούδέν έκ τής μικράς ταύτης μονής σώζεται σήμερον ή έκκλησύδριον 

κοινόν, όχι τό παλαιόν, δπερ άφέθη νά κατάρρευση, άλλ’ άλλο εις αντικατά¬ 

στασή τοΰ παλαιοΰ έγερθέν, άνευ τίνος κόσμου, καί τινα πέριξ εις ερείπια 

κατακείμενα κελλία, εις α έν παρωχημένοις καιροϊς διητώντο ικανοί καλόγηροι. 

Οι περί τό μονυδριον ευψοροι και ύπο δαψιλών ύδάτων αρδευόμενοι 

αγροί καί μέχρι σήμερον άνήκουσιν εις τον "Αγιον Κυπριανόν, δντα μετό- 

χιον από ικανού χρόνου τής εν ’Άρνη μονής Ζωοδόχου Πηγής ή 'Αγίας. 

ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΚΟΙΛΟΥ 

Τδρύθη ή μονή αΰτη υπό τοΰ αρχιεπισκόπου "Ανδρου Διονυσίου Καΐρη 

τοΰ Α 3 έν τώ χωρίφ Κατακοίλορ τοΰ δήμου "Αρνης, έπί γραφικής θέσεως 

έφ’ής ύπήρχεν ήρειπωμένος παλαιός Βυζαντινός ναός καί πλησίον χειμάρ¬ 

ρου, τοΰ οποίου τά άφρίζοντα ΰδατα έν χειμώνι ψαύουσι ροχθοΰντα τούς τοί¬ 

χους τοΰ μοναστηριού. 

Δεν σφζεται σήμερον έκ τής μονής ταύτης ή μέρος μόνον τοΰ περιβό¬ 

λου εκατέρωθεν τής πύλης καί ή εκκλησία ακέραιος. Έπί τοΰ υπερθύρου τής 

πύλης τής μονής, άνωθεν τής οποίας προεξέχει αμυντική κόγχη, άνάκειται 

1· °· Μα η 5ΐ, δϋΟΓοππη αοηοϊΐίοπιπι ηονπ εί αιπρΗδδίιηίΐ οοΐΐεοΐίο, Ιοιπ. 

XXXVII, οοΐ. 251-2. 

Καλλινίκου Δελικανη, Τά έν τοΐς κώδιξι τοΰ πατριαρχικού αρχειοφυλα¬ 

κείου έγγραφα προς τάς εκκλησίας Αλεξάνδρειάς..., σ. 487. Πλείονα περί τής Πανα¬ 

γίας Παλατιανής βλ. έν Δ. Π. Πασχάλη, Χριστιανική “Ανδρφ (Απάτοε δεοτα), «Δελ- 

τίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας» έτ. 1924 καί έν ιδιαιτέρφ τεύχει, σ. 15-25. 

5 Δ. Π. Πασχάλη, Διονύσιος Καΐρης ό Α', αρχιεπίσκοπος “Ανδρου (1719-1748), 

έν περιοδ. Θεολογί<?, τ. Β’ (1924) καί έν ιδιαιτέρφ τεύχει, σ. 1 - 22. 
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ήδε ή επιγραφή, έπί μαρμάρινης πλακύς κεφαλαιώδεσι γράμμασιν έγγεγλυμ- 

μένη κατά τό Βυζαντιακόν ίδιότυπον: 

-γ Μεγάλο μάοτνς ώ τον Χρίστον Μαρίνη 

Άνθ' ών ήγειρεν έκ βάθρων τον ο ον δόμον 

Διονύσιος Καίρης άρχιθύτης 

"Ανδρου πόνω πλείστω τε δαπάναις έαις 

κτίσας κοσμήσας ουδόλως φειδούμενος 

άνωλωμό,των εις δόξαν σήν καί τιμήν 

και σωτηρίαν αυτόν και γεννητόρων 

ατήθι πρέσβευε τώ θεώ και δεσπότη 

τον δούναι λύσιν ψυχικών άμαυτάδοίν. 

Έν ετει σωτηρίω / αψμβΙουλίου θ 

Παρά τή επιγραφή ταύτη υπάρχει άλλο μάρμαρον, έφ’ οΰ είνε άναγε- 

γλυμμένον οικόσημον άποτελούμενον έκ θυρεού φέροντος έν τφ μέσφ 

λέοντα δρθιον έστεμμένον. ΕΙνε τό οικόσημον τής οικογένειας Καΐρη. Ύπε- 

ράνω τοΰ οικοσήμου άναγεγλυμμένη έπί τοΰ μαρμάρου ή επιγραφή: 

'Ο "Ανδρου Διονύσιος 

δ τον Μιχαήλ Καΐρη 

Παρά ταύτην σφζεται καί άλλη επιγραφή, λατινική αΰτη, έ'χουσα ώδε: 

Ό. Ο. Μ. 

ΌονύάΙίηιη Ηοο εΙαν,ΞίταΙε 

α /ηηάαηιεηίΪ5 εχίτν,χϋ εί 

αβάίβεανϋ ίΙΙαηι 3 Κενή : 

Όίοηήίηε εχ ρταεείατήήιηο 

Οα,ίηατοηιιη ογεηετε οτίκ.$ 

α τε Ιι ίερ Δ ο ορ η 5 Αηά·τεηή$ 

ίη ρετρείηαιη ούχςιιε ιηο- 

ηίηιεηίηνι. Αηηο ΜΌ€0X3II 

αείαΚχ $ηαε ^ηίη<ιηαξεήνιο. 

"Ανωθεν τής θύρας τοΰ ναοΰ υπάρχει ανάγλυφος έπί μαρμάρου είκών 

τής ' Αγίας Μαρίνης, ΰψους 0,80, πλάτους 0,50. Ή 'Αγία Μαρίνη κρατεί 

διά τής δεξιάς χειρός σφύραν, διά δέ τής άριστεράς συλλαμβάνει τον διάβο¬ 

λον. "Ανωθεν ή επιγραφή κεφαλαιώδεσι γράμμασιν: 

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 

Έν τω μέσα) δέ τοΰ μαρμάρινου δαπέδου τής εκκλησίας ή χρονολογία 

1771 καί ύπ5 αυτήν ανάγλυφος ό δικέφαλος αετός. 
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Έν τφ ΐερφ, δεξιά τφ είσερχομένφ, σπήλαιον λελατομημένον, εν φ 

πηγή ύδατος. "Εξωθεν δέ τής εκκλησίας, επί τοΰ βορείου αυτής τοίχου, 

κρήνη έκ λευκού μαρμάρου, δθεν προεξέχει κεφαλή μαρμαρίνη λέοντος, εξ ής 

έ’ρρεε τό ύδωρ, εκβάλλον ήδη χαμηλότερα. Έπί τής κρήνης ταΰτης φέρεται 

ή επιγραφή: 

Γεώργιος 

τον Μιχαήλ Καϊρι 

1771 

Ή θύρα του ναοΰ έχει παραστάδας εκ παλλευκου μαρμάρου, πεποικιλ- 

μένου δι’ αναγλύφων ανθεμίων, ιδία φύλλων αμπέλου μετά σταφυ?άυν. Διά 

λευκών μαρμάρων εΐνε έστρωμένη και ή προ τοΰ ναοΰ εύρεΐα αυλή, πέριξ 

τής οποίας ήγείροντο ικανά κελλία, ών ουδέ ίχνος σώζεται σήμερον. Εν τοις 

κελλίοις τοΰτοις διέμενον αί καλογραΐαι, διότι τό μοναστήριον ήτο γυναικεΐον. 

Έν τφ μέσω δέ τής αυλής ύπήρχεν άλλη μαρμαρίνη κρήνη μετά δεξαμενής 

και άναβρυτήριον, άποκείμενον νΰν εν τφ ΐερφ τοΰ ναοΰ, άξιον δέ θέας διά 

τε τήν περίεργον τεχνοτροπίαν και τό έντεχνον των γλυφών. Έν τφ ναφ 

σφζεται εν τεμαχίοις καί ό περικαλλής μαρμάρινος επισκοπικός θρόνος. Σπά¬ 

νιος δέ διά τήν εποχήν εκείνην ήτο δ πλοΰτος καί ο διάκοσμος τής μονής 

ταΰτης, εις ήν καί διέμενεν επί μήνας τινάς κατά τό θέρος καί τό φθινόπω- 

ρον ό κτίτωρ αυτής Διονύσιος Καΐρης ό Α', αρχιεπίσκοπος Ανδρου (1719- 

1748), καθώς καί ό ανεψιός αΰτοΰ, επίσης αρχιεπίσκοπος. "Ανδρου, Διονύσιος 

Καΐρης ό Β' (1775- 1799). 

Προς νότον τής μονής τής 'Αγίας Μαρίνης καί εις μικράν από ταΰτης 

άπόστασιν σώζεται παρεκκλήσιον τιμώμενον τφ όνο μάτι τών 'Αγίων Απο¬ 

στόλων. Δεξιφ τφ είσερχομένφ εις τό παρεκκλήσιον τοΰτο, οπερ άνήκεν εις 

τήν * Αγίαν Μαρίνην, εΰρηται έντετειχισμένον μάρμαρον τεθραυσμένον, φέρον 

τήνδε τήν επιγραφήν: 

φ Αχη', 1 αύγονστον 

εκτιοε δ μαστροθε- 

οδορις οαλάχας 

τους αγίους άποοτο- 

λους οτΙ Κατάκι 

λο ονμπληα τής 

* Αγίας Μαρίνας 

ΐ · ,. 
Ή επιγραφή εγγεγλυμμένη διά κεφαλαιωδών γραμμάτων. 
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ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΤΡΟΜΑΡΧΙΩΝ 

Ή μεγαλυτέρα τών έν Κορθίφ τής "Ανδρου μονών 1 εΐνε ή τών Τ ρ ο- 

μαρχίων, αφιερωμένη εις τήν Κοίμησιν τής Θεοτόκου. Εγείρεται 

επί τοΰ πρανοΰς τοΰ επί τής δυτικής παραλίας ορούς Μαρμαροστεφάνες, 

μεταξύ τοΰ κόλπου τής Πλάκας καί τοΰ ακρωτηρίου Πετραγκάθι. ’Άποπτος 

ούσα από θαλάσσης έχει προ αυτής θέαν αυτόχρημα μαγευτικήν, Β. Δ. μέν, 

εις τό βάθος τοΰ όρίζοντος, τήν Εύβοιαν και τά βουνά τής Καρύστου, Ν. Δ. 

δέ τό εγγύς Αίγαίον Πέλαγος, μέ τάς κατεσπαρμένας έν αύτφ νήσους, τάς 

οποίας έν νηνεμία νομίζει τις δτι δΰναται νά ψαύση διά τών χειρών του. 

"Οχι μακράν από τής μονής καί προς Ν. κεΐται τό ομώνυμον άκρωτήριον 

Τρομάρχια2. 
Τά περί τον ναόν κελλία ήσαν πολλά, διευθετημένα εις δύο ορόφους, 

άλλ’ ούδέν έκ τούτων ϊσταται σήμερον όρθιον, καί αυτή δ’ ή μεγάλη αίθουσα, 

ήτις έχρησίμευεν ώς κοινή τράπεζα τών μοναχών κοσμουμένη υπό άξιων 

λόγου τοιχογραφιών, κατάκειται ήδη εις έρείπια. Εις τήν αυλήν τοΰ μοναστη¬ 

ριού, εις τήν οποίαν φέρει θολωτή χθαμαλή είσοδος, ρέει άφθονον διαυγέ- 

στατον καί δροσερώτατον ύδωρ. Τό μόνον, όπερ διατηρείται ακόμη όρθιον, 

εΐνε ό ναός τής μονής. Αλλά ταχέως θά θρηνήσωμεν καί τήν κατάρρευσιν 

τούτου καί σύν τούτφ τήν άνεπανόρθωτον καταστροφήν καί τοΰ λαμπρού 

τέμπλου του, εάν περί άμφοτέρων τούτων δεν ληφθή ταχέως ή προσήκουσα 

φροντίς, ώς κατ’ έπανάληψιν ετόνισε τοΰτο ό γραφών καί από άλλων στηλών, 

καταδείξας τον κίνδυνον τής απώλειας τοΰ σπανίου τούτου κειμηλίου έκ τής 

έν τφ ναφ υγρασίας καί τών σητών, τών οποίων γίνεται καθημερινή βορά. 

Εΐνε δ’ όντως θαυμάσιον καί θέας άξιον τό έκ ξύλου κέδρου τέμπλον 

τοΰτο τών Τρομαρχίων, ολόκληρον έξειργασμένον διά γλυφών προδιδουσών 

χεΐρα εμπνευσμένου καλλιτέχνου, δστις άπεικόνισεν εν αύτφ διά τοΰ αριστο¬ 

τεχνικού γλυφάνου του υποθέσεις έκ τής Παλαιάς καί Καινής Διαθήκης, 

ανθέμια καί άλλα ποικίλα καλλιτεχνικά συμπλέγματα καί κοσμήματα εύ ήρμο- 

σμένα προς τάς άπεικονιζομένας ίεράς παραστάσεις. Επί τή ευκαιρία συν¬ 

ιστώ μεν καί αύθις δπως ληφθή ταχεία, όσον ένεστι, καί πραγματική μέριμνα 

υπό τών αρμοδίων προς διάσωσιν τοΰ πολυτίμου τούτου καλλιτεχνήματος, 

1 Ή μονή τών Τρομαρχίων, ευρισκόμενη εν Κορθίφ, κακώς περιλαμβάνεται εις τον 

δήμον Άνδρου έν τφ «Καταλόγψ τών έν τφ βασιλείφ άνδρφων τε καί γυναικείων μονα- 

στηρίων», τφ δημοσιευθέντι έν τή Ελληνική Νομοθεσία Θ. Π. Δηλιγιάννη καί 

Γ. Ζηνοπούλου, τ. 'α', σ. 280 κ. ε. 

2 Ή τοπωνυμία πιθανώς έκ τοΰ τουρμάρχης, τίτλου Βυζαντινού. Άνήκεν ίσως 

ποτέ ή εύφορος εκείνη περιοχή εις τουρμάρχην τινά, έδρεύοντα έν Ανδρφ έπί Βυζαν¬ 

τινών, ή εις Άνδριον, οστις είχε καταλάβει αξίωμα τουρμάρχου, τοΰθ’ οπερ καί πιθανώ- 

τερον. Βλ. Δ. Π. Πασχάλη, Τοπωνυμικόν τής νήσου “Ανδρου, έν ’Αθήναις 1933 σ. 69. 

Επετη ριε Εται ρειαϊ Βυζαντ. Σπουδον, έτος ΙΒ . 3 
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εκ του οποίου άφέθη νά καταπέστ] ήδη ό υπέρ την βασιλικήν θύραν μέγας 

σταυρός. 

Έν τω ναω άνάκεινται παλαιαί τινες εικόνες. Έπ'ι μιας εκ τούτων, τής 

του ' Αγίου Χαραλαμπους, άναγινώσκεται ή επιγραφή: Χειρ Δη μητριόν 

προοκννητον, α-ψη'. 

Έπί εικόνος τοϋ Τη σου Χριστοί: Χειρ Ιωάννον Σιώτον, 1814. 

Έπ'ι έτέρας εικόνος: Ή Κυρίά Τρομαρχήα 

Έπι δέ του αρτοφορίου: Δέησις τον δούλου του θεόν Άβερχίον Ιερομο- 

νάχον 1745. 

Αϊ παλαιότεραι εξαιρετικήν εχουσαι καλλιτεχνικήν αξίαν εικόνες έσυλή- 

θησαν, καθ’ α έπληροφόρησαν ημάς, υπό άρχαιοκαπήλων. 

Ένεργεία του ϊδρυτου τής έν Μοσχιώνι του Κορθίου σχολής τής Αγίας 

Τριάδος Σαμουήλ Πλασίμη τοϋ επιλεγόμενου Σκαζή τά κτήματα τής μονής 

των Τρομαρχίων περιήλθον έν ετει 1818 διά σιγιλλίου τοϋ πατριάρχου 

Κυρίλλου εις τήν κατοχήν τής σχολής ταΰτης, τοϋ μοναστηριού ένωθέντος 

μετά τής σχολής ή μάλλον κατ’ ουσίαν διαλυθέντος 1. ’Απεστάλη δέ τότε εις 

“Άνδρον έξαρχικώς καί παρέδωκε τό μοναστήριον εις τήν σχολήν ό έκ τοϋ 

χωρίου Άμονακλείου τοϋ Κορθίου μέγας αρχιμανδρίτης τής μεγάλης εκκλη¬ 

σίας Γεράσιμος. Καί ήσαν μέν πολλοί οί καλόγηροι τής μονής, διέμενον 

δμως πραγματικούς έν αύτφ τρεις μόνον, του μοναστηριού διοικουμένου 

ώς μετοχιού υπό των μοναχών τής Παναχράντου, Ήσαν δέ άμφότερα τά 

μοναστήρια ταΰτα σταυροπηγιακά, έξηρτώντο δήλον δτι έκ τοϋ πατριάρχου 

Κωνσταντινουπόλεως καί δχι έκ του έν τή νήσω άρχιερέως, δστις τότε ήτο 

ό μητροπολίτης Διονύσιος Καρκάκης (1810-1835). 

Ώς πατριαρχική καί σταυροπηγιακή ή μονή των Τρομαρχίων κατέβαλ- 

λεν έτησίως προς τήν Μεγάλην Εκκλησίαν ώς σημεΐον υποταγής εις αυτήν 

κατά τό από 4 μαρτίου 1810 σιγιλλιώδες γράμμα τοϋ πατριάρχου Ίερεμίου 

τοϋ Δ' γρόσια 25, άτινα βραδϋτερον, κατά τό από Γ<ς μαΐου 1820 γράμμα 

τοϋ πατριάρχου Γρηγορίου τοϋ Ε', ύπεβιβάσθησαν είς γρόσια 5 ένεκα των 

κατατρυχουσών τήν μονήν οϊκονομικών δυσχερείων. Πότε έκτίσθη ά'δηλον. 

Τφ 1818, ώς ειπομεν, τό μοναστήριον των Τρομαρχίων συνεχωνεύθη 

μέ τήν σχολήν τής Αγίας Τριάδος. Ώς λόγον ένώσεως τοϋ μοναστηριού μετά 

τής σχολής ό φιλόμουσος πατριάρχης Κύριλλος ό ς' προβάλλει άφ' ενός μέν 

τήν οίκτράν τοϋ μοναστηριού τοϋτου κατάστασιν από άπόψεως διοικήσεως, 

τήν οποίαν χαρακτηρίζει διά των μελανοηέρων χρωμάτων, άφ’ ετέρου δέ 

1 Βλ. Δ. Π. Πασχάλη, Ή έν Κορθίφ τής "Ανδρου έπί τουρκοκρατίας σχολή τής 

Αγίας Τριάδος έν «Δελτίφ τής Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας τής Έ?λάδος», 

Νέας Σειράς τ. Α’, έτ. 1928, καί έν ίδιαιτέρφ τεύχει, ένθα δημοσιεύεται, σύν άλλοις, καί 

τό περί ού ό λόγος σιγίλλιον. 

τήν ανάγκην τής ένισχΰσεως τής έν Κορθίφ σχολής, τής οποίας τό εργον 

καί τον προορισμόν δικαίως έξαίρει1. 

Μετά τήν άποκατάστασιν τοϋ βασιλείου ή μονή άνεσυστήθη αξιώσει 

των κατοίκων, άλλ’ ή διοίκησις αυτής διετέλει εις έκρυθμον κατάστασιν. Οϋτω 

τον Μάϊον τοϋ 1836 έκλάπησαν τά ιερά σκευή καί τά βαρύτιμα Βυζαντιακών 

χρόνων άμφια αυτής. Έπί τοϋτφ δ’ έξεδόθη προς άνακάλυψιν των ιερόσυ¬ 

λων έπιτίμιον υπό τοϋ επισκόπου “Άνδρου (πρφην Μυρρίνης) Σωφρονίου 

Μπίστη τοϋ Τεματούση. Είχε δ’ ή μονή των Τρομαρχίων κατά τό έτος 

τοϋ το εξ έν δλω μονάχους. Κατ’ αΰτόγραφον δέ σημείωμα έν τψ κώδικι τής 

επισκοπής τοϋ προμνησθέντος έπισκόπου “Άνδρου Σωφρονίου, ό ηγούμενος 

των Τρομαρχίων Θεοφάνης Μπουρούτης καί οί σύμβουλοι Ζαχαρίας Μαρ¬ 

μαράς καί Διονύσιος Κεραμάς δεν είχον ικανότητα δι’ αύτάς τάς θέσεις. 

Όλίγα έτη κατόπιν, καί δή κατά τήν μεταπολίτευσήν τού 1862, ή μονή 

των Τρομαρχίων, κατόπιν αναφοράς τής εφορευτικής έπιτροπής τής σχολής 

Κορθίου καί τή έπιμόνφ ένεργεία των πολιτευομένων τής νήσου, παρεχω- 

ρήθη μετά των κτημάτων της διά νόμου είς τό Ελληνικόν Σχολεΐον Κορ¬ 

θίου, δπερ είχε διαδεχθή τήν από πολλοΰ έκλείψασαν σχολήν τής Αγίας 

Τριάδος καί έλειτούργει εις τάς αίθουσας αυτής2. 

Κακή υπήρξεν ή έκ λόγων ιδιοτέλειας προελθοϋσα σκέψις τής έκποιήσεως 

τής ακινήτου περιουσίας τής μονής καί δή κατά έπίμεμπτον τρόπον, ό όποιος 

δεν άπέφερεν ή ποσόν μόλις 32,000 δραχμών. Έάν τά κτήματα ταϋτα τής 

μονής των Τρομαρχίων, άτινα πολλά όντα καί σημαντικά επωλήθησαν προ 

εξηκονταετίας περίπου, ύπήρχον κατά τήν σημερινήν εποχήν τής τεράστιας 

ύψώσεως των αγρών, θά ήδύναντο ν’ άποφέρωσι πωλούμενα πολύ πλέον 

τών δύο εκατομμυρίων δραχμών. Είνε δέ γνωστόν ότι ή τότε γενομένη 

πλειοδοτική δημοπρασία διεξήχθη είκονικώς καί έκ συμπαιγνίας τών ενδια¬ 

φερομένων, πολλά δέ κτήματα τής μονής επωλήθησαν είς τό τέταρτον καί 

ακόμη όλιγώτερον τής αξίας των. Ευτυχώς καί τό μικρόν έκεΐνο ποσόν, 

κατατεθέν έκτοτε εις τήν Εθνικήν Τράπεζαν έπί άνατοκισμω, αποτελεί σήμε¬ 

ρον άξιον λόγου κεφάλαιον, μετά τών ετησίων δ’ εισοδημάτων τοϋ υπέρ τών 

σχολείων "Άνδρου μεγάλου κληροδοτήματος τοϋ αοιδίμου έπισκόπου Τερα- 

πόλεως Νεοφύτου ό τό σχολεΐον Κορθίου κέκτηται σημαντικήν πρόσοδον. 

Έκ τών ηγουμένων τής μονής γινώσκομεν τον Άβέρκιον, διατελέ- 

σαντα ηγούμενον προ τοϋ 1790, τόν Λεόντιον Γραμμάτικαν, δστις 

1 Βλ. το έν τέλει όημοσιευόμενον γράμμα τοϋ πατριάρχου Κυρίλ?.ου> χρονολογούμε- 

νον άπό 13 Μαΐου 1818. 

* Πρακτικά τών συνεδριάσεων της έν ’Αθήναις Β' τών Ελλήνων Συνελεύσεως, τ. Β', 

’Αθήναι 1863, σ. 137. 

5 Δ. Π. Πασχάλη, Νεόφυτος Καμπάνης έπίσκοπος 'Ιεραπόλεως (11848), έν περιοδ. 

«Θεολογίαν τ. Γ' (1925) καί έν ίδιαιτέρφ τεύχει. 
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συντάξας εν έτει 1828 την διαθήκην τ©υ άφίνει εις τό μοναστήριόν του 

γρόσια 200, ενα μεντέρι, ένα εφάπλωμα καί ενα μαξιλάρι, και τον προμνη- 

μονευθέντα Θεοφάνην Μ π ου ρού τη ν, αυτόν τούτον τον υπό του επισκόπου 

Σωφρονίου τφ 1836 χαρακτηριζόμενου ώς ανίκανον διά την θέσιν ταΰτην. 

Σιγιλλιώδη γράμματα 

του οικουμενικού πατριάρχην Κυρίλλου τοϋ ζ ' περί τον εν Κορθίω τής 

’Άνδρον μοναστηριού των Τρομαρχίων καί τής μετ’ αυτόν σννηνωμέ- 

νης σταυροπηγιακής σχολ.ής τής επ’ δνόματι τής 'Λγίας Τριάδος κλεϊ- 

ζομένης. 

Κύριλλος ελέω Θεόν Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, 

Νέας ' Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης. 

-{- Τάς προς κοινήν μεν ωφέλειαν άφορώσας, κατ’ έπίγνωσιν δέ ζήλου 

προσαγομένας των φιλοκάλων αιτήσεις, και τούτων μάλιστα οσαι περί φρον¬ 

τιστηρίων κοινών πραγματεύονται, καί προβάλλονται την έπαΰξησιν των 

5 αγαθών του εξαίρετου χρήματος, τής θεοσδότου παιδείας, ταΰτας εύμενώς 

καί προχείρως έπικυροΰν μάλα καλώς εΐωθεν ή καθ’ ημάς του Χρίστου μεγάλη 

Εκκλησία, τό κοινή συμφέρον καί την βελτίωσιν των πνευματικών τέκνων 

αυτής επίπροσθεν άγουσα, ώσπερ δέ καί ημείς ποιου μέθα επί του παρόντος. 

Ό γάρ Ιερολογιώτατος διδάσκαλος Κύριος Σαμουήλ, 6 καί τό ευαγγελικόν 

10 κήρυγμα έμπεπιστευμένος διά γραμμάτων εκκλησιαστικών, κατιδών παιδείας 

άμοιρον την αύτοΰ πατρίδα, την νήσον ’Άνδρον φαμέν, καί προθέμενος την 

άπασών ύπερέχουσαν ωφέλειαν αυτή ένεργάσασθαι, καί τό φιλόπατρι καί 

φιλόμουσον ένδείξασθαι πραγματικώς, ήγόρασε παρά τίνος εκεί Νικολάου 

Βλαστού επί καταβολή γροσίων έξακοσίων τριάκοντα τριών πρόσφορον καί 

15 αρμόδιον τόπον μεταξύ τού Κορθίου καί των Άηδονίων κείμενον περί τό 

χωρίον λεγόμενον Μοσκιώνα, προς τό μέρος τού άνω Κάστρου τής αυτής 

νήσου, καί άνφκοδομήσατο έν αύτώ διά δαπάνης ιδίας δύο κοινά ευρύχωρα 

σχολεία, ελληνικόν καί παιδαγωγικόν κατηχητικόν, δημάμενος εν μέσφ τής 

περιοχής καί ναόν ιερόν επ’ δνόματι τής ζωαρχικής Τριάδος. 

20 Κατά μίμησιν δέ καί προτροπήν τής αυτού ίερολογιότητος έκ μέν τής 

κοινότητος τού άνω Κάστρου δέδοται ύπόσχεσις έγγραφος ετησίου συνεισφο¬ 

ράς γροσίων πεντακοσίων, χάριν μισθού διδασκαλικού- έξ εράνου δέ των 

ευπορίαν έχόντων ομοπάτριων αυτού, προσώπων αρχιερατικών, ιερατικών καί 

λαϊκών, προσεγένοντο τή σχολή τούτη γροσίων χιλιάδες τρεις, άτινα καί 

25 κατετέθησαν επί τόκω είς τήν αυτήν επαρχίαν δι’ αύλικής ομολογίας, επί τό 

μένειν αμετακίνητα- ου μήν δ’ άλλα καί χάριν άναλόγου βοήθειας καί άπο- 

χρώντων ετησίων πόρων περιελθών ό εϊρημένος φιλόπατρις καί φιλόμουσος 
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κτίτωρ, διεπράξατο δι’ ένθεου σπουδής καί ετησίους όρισθήναι προσόδους 

διά χρυσοβούλλων αυθεντικών καί έμβούλλων ενδεικτικών παρά μέν τής 

θεοσώστου ηγεμονίας τής Ούγκροβλαχίας γρόσια διακόσια, παρά δέ τής 

άγιωτάτης εκεί μητροπόλεως εκατόν πεντήκοντα, καί άτομικώς παρά τού 

εύγενεστάτου άρχοντος μεγάλου Βεστιάρη Κυρίου Γρηγοράσκου ’Ρωμανίτου, 5 

ον καί επίτροπον προείλετο τής σχολής αυτού ταύτης, γρόσια κατ’ έτος πεντή¬ 

κοντα· προσηνέχθησαν δέ καί παρά τής εύγενεστάτης άρχοντίσσης Ζωής 

Εμμανουήλ Βραγκοβάνου γρόσια χίλια, καί χίλια έτι διακόσια παρά τού 

φιλογενούς εύγενεστάτου άρχοντος Στολνίκου Κυρίου Κωνσταντίνου, ά καί 

μετά άλλων τινών έκ τής θεοσώστου αυτής επαρχίας προσπορισθέντων καί 10 

συμποσωθέντων εις γρόσια τρεις χιλιάδας, κατετέθησαν δι’ ομολογίας χρεω¬ 

στικής εις τό κοινόν τού ζωοδόχου Τάφου επί τό πληροΰσθαι τον συμπεφω- 

νημένον ετήσιον τόκον αυτών παρά τού κατά καιρόν διατελούντος είς Άνδρον 

ταξειδιώτου, καί πρωτοσυγκέλλου άγιοταφίτου προς τον εκεί διδάσκαλον τής 

σχολής, τή προνοία καί προστασία τού μακαριωτάτου καί άγιωτάτου ΙΙατριάρ- 15 

χου τών Τεροσολύμων. Τοιαύτης δέ γενναίας καί άποχρώσης βοήθειας ήξίωται 

κατ’ εύμένειαν καί μεγαλοπρεπή προστασίαν τού τε ύψηλοτάτου καί μεγαλο¬ 

πρεπέστατου αύθέντου καί ήγεμόνος πάσης Μολδαυΐας Κυρίου Τωάννου 

Σκαρλάτου Αλεξάνδρου Καλλιμάχη Βοεβόδα, τού κατά πνεύμα ήμΐν αγα¬ 

πητού καί περιποθήτου, καί τού ίερωτάτου Μητροπολίτου Μολδαυΐας Κυρίου 20 

Βενιαμίν, τών τε υποκειμένων αύτώ θεοφιλέστατων Επισκόπων, καί λοιπών 

εκεί φιλοκάλων εύσεβών, δι’ ή; καί ή έντελεστάτη οικοδομή καί άναπλήρωσις 

δλων τών χρεκοδών καί αναγκαίων τής άρτισυστάτου σχολής διαπέπρακται, 

διορισθέντος επί τούτψ καί πατριαρχικού έξάρχου, καί έπιμελώς έπιστατή- 

σαντος τού όσιωτάτου εν ίερομονάχοις Κυρίου Γερασίμου- άλλα καί άλλη 25 

κατ’ εξοχήν ώρισμένη ετήσιος μεγαλοπρεπεστάτη βοήθεια διά χρυσοβούλλου 

διετάχθη φιλογενώς καί φιλοκάλως τή επί κοινή ώφελείφ καί συστάσει 

ταύτη σχολή, ήτοι παρά τής άλλης Ηγεμονίας, ής ούκ έφθασεν εϊσέτι τό 

χρυσόβουλλον. 

Ταύτα τοίνυν κατωρθιυκώς κατά ζήλον έ'νθεον ό διαληφθείς κτίτωρ καί 30 

συνίστωρ τού κοινιοφελούς έργου, καί έφορον μέν, καί προστάτην έπιγρα- 

ψάμενος τής σχολής τον εύσεβέστατον καί ύψηλότατον Αύθέντην Κύριον 

Αλέξανδρον Καλλιμάχην Βοεβόδαν, καί πάσαν τήν πανέκλαμπρον σειράν 

τών φιλτάτων αύτού διαδόχων καί άπογόνοιν τήν δέ οικονομίαν καί διοί- 

κησιν τών εκ τε τών τής Ούγγρο βλαχίας, καί Μολδαυΐας προσποριζομένων 35 

χρημάτων άναθέμενος τή επιστασία, καί έπιτροπία τού ενταύθα ευρισκομένου 

ευλογημένου τών Γουναράδαιν συστήματος, προσέδραμεν ακολούθως καί τή 

προστασία τής καθ’ ημάς τού Χριστού μεγάλης Εκκλησίας, καί εξητήσατο 

τιμηθήναι τή σταυροπηγιακή χάριτι τό κοινωφελές αύτό έργον προς τελείαν 

συντήρησιν μετά τής έπικυρώσεως τών εφεξής ρηθησομένων κεφαλαίων, τών 40 
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προς ευνομίαν καί εύρυθμίαν πρόδηλον άφορώντων. Και δή την αϊτησιν 

αυτοί) εύμενώς προσηκωμένοι, καί ακριβώς πληροφορηθέντες εκ των συνεμ- 

φανισθέντων ήμιν γραμμάτων του κατά τόπον άρχιερέως καί των λοιπών 

τιμιότατων προκρίτων καί προεστώτων, καί έγκαρδίαις εύχαΐς, εύλογίαις καί 

5 εύφημίαις πατρικαϊς καταστέψαντες αυτόν, καί πάντας τούς συμπραξαμένους 

καί συντελέσαντας επί τε τη συστάσει, καί τή διηνεκεΐ έτησίως βοήθεια του 

έργου, έγνωμεν προσφόρως καί ημείς διαπράξασθαι τά συμφέροντα αύτφ τε, 

καί τφ εκεί διατελούντι ήμετέρω σταυροπηγιακω μονυδρίω, τφ τιμωμένω 

επ’ όνόματι τής ύπεραγίας ημών Θεοτόκου, και έπιλεγομένω τών Τρομαρχίων 

10 τούτο γάρ άνωμάλως εκ τινων χρόνων διοικουμενον, ού μόνον τής προτέρας 

λαμπρότητας έστέρηται, άλλα καί έρείπιον κινδυνεύει γενέσθαι καί τών τυχόν, 

των έρμαιον, καί διάρπαγμα δθεν άρίστη εκκλησιαστική προνοία καί προμή¬ 

θεια κέκριται συνενωθήναι τή ρηθείση σχολή επί τφ βοηθεΐν αυτή έκ τών 

ένόντων, καί βοηθεΐσθαι ΰπ αυτής άμοιβαίως- διοικεΐσθαί τε καί διεξάγεσθαι 

15 συμφερόντως, καί θεοφιλώς τή αγρυπνώ, καί ενθέω επιστασία, καί ένθέρμφ 

σπουδή τών ευλογημένων επιστατών, καί επιτρόπων, καί τού κατά καιρόν 

αυτή σχολάρχου- καί συντηρεΐσθαι άμφότερα, καί συμπροάγεσθαι τώ καιρφ 

άναλόγως, τή προθέσει τών ευλαβών, καί φιλευσεβών κτιτόρτον αυτής καί 

συνηγόρων τούτου χάριν καί γράφοντες άποφαινόμεθα συνοδικώς μετά τών 

20 περί ημάς ίερωτάτων αρχιερέων, καί ύπερτίμων, τών εν άγίφ Πνεύματι αγα¬ 

πητών αδελφών καί συλλειτουργών: 

Α' μέν ΐνα τό ρηθέν ήμέτερον πατριαρχικόν, καί σταυροπηγιακόν μονύ- 

δριον, τών Τρομαρχίων καλούμενον, ύπάρχη τό από τούδε συνηνωμένον 

άδιαλύτως, καί προσηλωμένον άδιασπάστως τή διαληφθείση έν ’Άνδρω σχολή, 

25 καί γινώσκηται μέλος αυτής γνήσιον, συμφυές τε καί σύστοιχον μετά πάντων 

τών κτημάτων αυτού καί αφιερωμάτων, κινητών τε καί ακινήτων, τών τε 

ήδη όντων και τών είσέπειτα προσγενησομένων, διεξαγόμενον, καί διευθυνό- 

μενον υπό τε τού κιίτορος αυτής είρημένου διδασκάλου Κυρίου Σαμουήλ, 

καί τών κατά καιρόν έν αυτή σχολαρχούντων, καί έπιτροπευόντων, μή δυνα- 

30 μενών δέ μέν τοι έν ούδενί καιρφ, καί έπ9 ούδεμιά αιτία λαβεΐν επ’ όνόματι 

αυτού δάνεια, καί χρέει πολλφ, ή όλίγω καθυποβαλεΐν αυτό- άλλ’ έξοικονομεΐν 

την τυχούσαν ανάγκην, καί τά προσγινόμενα τή τού καιρού προόδω, καί 

μετά την άναγκαίαν περιποίησιν, καί επισκευήν τής σχολής, τά περιττεύοντα 

έξαποστέλλειν τοΐς ενταύθα έπιτρόποις Γουναράδαις, ινα διά τής πανεκλάμ- 

35 πρου έφορικής είδήσεως κατατίθεσθαι επί τόκφ ώσπερ καί τά λοιπά έν τφ 

κοινφ τού παναγίου Τάφου προς ωφέλειαν μείζονα τής σχολής. 

Β' δέ ύπάρχη καί αυτή μετά τού συνημμένου παιδαγωγικού καί κατηχη¬ 

τικού σχολείου, καί τού έν αυτή καθιερωθέντος έπ9 όνόματι τής αγίας Τριάδος 

ιερού ναού, καί μετά πάντων τών. ήδη προσόντων αυτή, καί τών είσέπειτα 

40 προσγενησομένοιν, καί λέγηται, καί παρά πάντων γινώσκηται πατριαρχική, καί 
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σταυροπηγιακή σχολή, δηλαδή αδούλωτος, έλευθέρα, Ασύδοτος, άκαταμάχητος 

παρά παντός προσώπου ιερωμένου, καί λαϊκού, και άμεσος τφ καθ ημάς 

άγιωτάτω πατριαρχικω, άποστολικφ καί οΐκουμενικφ θρόνφ υποκείμενη, και 

παρέχουσα αύτφ λόγω υποταγής έτησίως γρόσια δεκαπέντε· περί δε του ιερού 

μονυδρίου τό ανέκαθεν εις γρόσια ετήσιον μνημονευόμενου αενναως εςτφ 5 

ΐερω ταύτης ναφ καί τού κανονικού ονόματος ημών τε καί των μετά ταυτα 

διαδόχων ημών. 
Γ' δέ τό ενταύθα εύλογημένον σύστημα τών Γουναράδων, επιτροπευον 

κατά την άξίωσιν καί παράκλησιν τού κτίτορος την ρηθεΐσαν σχολήν, οφεί¬ 

λει παραλαμβάνειν τά από Τασιού καί Βουκουρεστίου ώρισμένα ετήσια ελέη, 10 

καί διαπορθαεύειν εις χειρ ας τού κατά καιρόν σχολάρχου, περί τον Ιούλιον 
ή Αύγουστον μήνα άσφαλώς, καί ζητεΐν παρ’ αύτού ενδεικτικόν έγγραφον 

τής παραλαβής. Ό δέ λαμβάνων αυτά, ωσαύτως καί τά πεντακόσια γρόσια 

τά υπό τού κοινού τού άνω Κάστρου κατά την έμφανεΐσας ήμϊν έγγραφον 
συμφωνίαν, καί ΰπόσχεσιν έτησίως αποδιδόμενα, μετα^τών έκ τής επαρχίας, 15 

καί τού κοινού τού αγίου Τάφου άποφερομένων τόκων, έχει κρατειν τή 

ειδήσει τών επιτρόπων τον συμπεφωνημένον αύτφ ετήσιον μισθόν· και τα 

περιττεύοντα διδόναι άναλόγως τοΐς ύπουργοΐς, καί ύπηρέταιςςής αυτής 

σχολής- τά δέ συμβαίνοντα έξοδα έν ταΐς κοιναϊς εορταΐς καν τοΐς τεταγμέ- 

νοις μνημοσύνοις τών κτιτόρων, καί συνδρομητών ωσαύτως δε προς τους 20 

έφημερίους καί λοιπούς εκκλησιαστικούς ύπηρέτας άπολογηθήσονται οί εκεί 

έπίτροποι τή συνδρομή τών τιμιωτάτων έπιτρόπων έκ τής προσγινομένης 

δι* αύτών ετήσιας συνάξεως. ^ 3 
Δ' Είναι δέ καί επιστάτας τής σχολής επιτόπιους τούς έκ γειτόνων αυτή 

παοοικούντας τιμιωτάτους προκρίτους, τόν τε Κύριον Ίωάννην Καμπανακην, 25 

τον Κύριον Νικόλαον, Κύριον Αντώνιον, Κύριον Γεώργιον τούς Καμπάνι- 

δας, καί Κύριον Ίωάνην Γρόσον, προνοεΐν καί προβλέπεις όφείλοντας περί 

πάντων τών συντεινόντων αύτή, καί έκλέγειν, καί διορίζειν επιτρόπους αυτής 

τρεις, τούς έπί φρονήσει, καί αξιώσει διαφέροντας, ένα εκ τών ιερέων, ένα 

έκ τών ΰποληπτικωτέρων πατριωτών, καί ένα έκ τών πλησιεστέρων συγγενών 30 

τού κτίτορος- καί μετά την διετίαν ετέρους άποκαθισταν, γενομένης προτερον 

ακριβούς θεωρίας τών έτησίων δαπανημάτων, καί εισοδημάτων τής σχολής, καί 

κατά διαδοχήν άνατίθεσθαι πρόςαύτούς την δοσοληψίαν πάντων κοινώς άγρυ- 

πνούντων, καί συναγώνιζομένων υπέρ τού κοινού συμφέροντος τού σχολείου. 

Ε' Είναι δέ πάσαν την φροντίδα τής βελτιώσεως, καί αύξήσεως του 35 

θεοφιλούς τούτου καθ ιδρύματος άνατιθεμένην τφ έξ αρχής προστάτς και 

κτίτορι Κυρίψ Σαμουήλ ίεροδιδασκάλφ έφ’ δρου ζωής αυτού- είτε παρόντος 

εΐτε άπόντος· άνευ μεταθέσεως μέντοι ή πωλήσεως, καί άποξενώσεως τών 

ιδία προαιρέσει, καί σπουδή προσκτηθέντων, καί άφιερωθέντως πραγμάτων 

καί έξέστω τή αυτού ίερολογιότητι άποβάλλειν τής σχολής τόν ανάξιον άνα- 40 
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φανησόμενον διδάσκαλον, και έτερον άξιον άντικαθιστάν ή τελευταιον, χρείας 

τυχούσης, άναδέχεσθαι μόνον αυτόν τήν φροντίδα τής διδασκαλικής προστα¬ 

σίας, και παραδόσεως' άλλα και τοΐς διαληφθεΐσιν έπιστάταις, καί κατά 

καιρόν έπιτρόποις οφειλή απαραίτητος κείσθω ακριβώς τά των διδασκάλων 

5 άπεξεργάσασθαι- αίρεΐσθαί τε καί άποκαθισταν τούς τού έργου άξιους, καί 

ύπόληψιν έχοντας βίου καθαρού καί φρονημάτων ορθών, τούς δέ άλλως 

έχοντας, καί αμελώς διακειμένους άποβάλλειν, ώς μάλλον επιζήμιους, καί 

λυμεώνας· μετά δέ τήν άποβίωσιν τού σχολαρχούντος γενέσθω κατά προτί- 

μησιν διάδοχος τής σχολαρχίας ό ύποδιδάσκαλος καί γνήσιος μαθητής τής 

10 σχολής, προς άπαράβατον τών εθίμων, καί τάξεων τής σχολής διατήρησιν 

μηδέ επί προφάσει πολυμαθείας, καί φιλοσοφίας καινής μεταβαλλέσθωσαν, 

ή παραλυέτωσαν αί τάξεις τών έν τω ίερφ αυτής ναφ άκολουθιών, ήτοι 

τών περί τήν εύρυθμίαν, καί ευταξίαν αυτή συντεινόντων. 

<7' Τήν δέ εσωτερικήν διοίκησιν τού σχολείου πάσαν είναι έμπεπιστευ- 

15 μένην τω κατά καιρόν σχολάρχη αυτής, φροντίζοντι άγρύπνως υπέρ τής έπι- 

δόσεως, καί χρηστοήθειας τών προσφοιτώντων, έχοντι επ’ άδειας έκλέγειν 

ύποδιδασκάλους ούς αν έγκρίνοι άξιους, καί παιδαγωγούς ικανούς προς κατή- 

χησιν καί διδασκαλίαν τού τών κοινών γραμμάτων σχολείου· έτι δέ καί εφη¬ 

μερίους έκ τής τάξεως τών μαθητών προς άνάγνωσιν τών Ιερών άκολουθιών, 

20 καί έκτέλεσιν τής θείας μυσταγωγίας έν τω ιερω αυτής ναω, έχειν αυτούς 

υποκειμένους, καί κατά χρέος προσανέχοντας ταΐς συνεταΐς αυτού έντολαις, 

καί όδηγίαις· προς δέ καί εϊ τις τών μαθητών τω βίω έπιλήψιμοο, ή φαύλος 

τό φρόνημα, καί τον τρόπον, ή ράθυμος καί τω Ιδίω ύποδείγματι καταργών 
μέν τον τόπον, έκνευρών δέ τούς άθλούντας άναφανείη, έχειν απόλυτον 

25 άδειαν έξωθεΐν, καί άποβάλλειν δίχα τίνος έρωτήσεως, καί έτέρωθεν άδειας 

εξάπαντος από τής σχολής. 

Ζ' Έπιτελείσθω δέ διά φροντίδος, καί άγρυπνου σπουδής τού κατά 

καιρόν διδασκάλου προς ταΐς καθ’ έκάστην ίεραΐς μυσταγωγίαις, ταΐς υπό 

τού διωρισμένου εφημερίου τελουμέναις, καί ιερά συλλείτουργα εν ταΐς έφε- 

30 ξής έτησίοις έορταΐς, ήτοι τής αγίας Τριάδος, τής Κοιμήσεως τής ύπεραγίας 

Θεοτόκου, τού τίμιου καί βαπτιστού Προδρόμου, τών έν άγίοις πατέρων 

ημών Αθανασίου καί Κυρίλλου, τών τριών Τεραρχών, τού αγίου Διονυσίου 

τού Αρεοπαγίτου, καί Μάρκου τού Εφέσου, προσκαλούμενων επί τουτω 

καί ετέρων ιερέων, ή μοναστηριακών ιερομόναχων έν δέ τή ημέρα τής Ίνδί- 

35 κτου, καθ’ ήν έτελέσθη καί τά εγκαίνια τού ιερού τούτου ναού, έπιτελείσθω ^ 

αρχιερατική λειτουργία, ή τού κατά καιρόν κυριάρχου προσκαλούμενου, ή 

ετέρου παρευρεθέντος, καί κανονικήν άδειαν λειτουργεΐν άρχιερατικώς έχον- 

τος, επί τό μνημονεύεσθαι τά ονόματα τών ευσεβών, φιλόκαλων, καί φιλο- 

μούσιον κτιτόρων καί συνδρομητών, καί εκτενείς εύχάς άναπέμπισθαι υπέρ 

40 ύγιείας αυτών, καί ψυχικής σωτηρίας. 

Η' Μενέτωσαν δέ τοΐς ενταύθα έπιτρόποις Γουναράδων έμπεπιστευμέ- 

ναι, καί φυλαττέσθωσαν παρ’ αύτοΐς αι αύλικαί ό μολογ ία ι τών εις τήν ^«Ο¬ 

χιάν "Ανδρου κατατεθειμένων τριών χιλιάδων γροσίων τής σχολής, καί των 

εις τό κοινόν τού αγίου Τάφου ετέρων ωσαύτως τριών χιλιάδων καί φροντις 

αύτοΐς απαραίτητος κείσθω παραλαμβάνειν έν καιρφ τάς από Βουκουρεστίου 5 

καί Ίασίου έτησίους χορηγίας, καί έμβιβάζειν ασφαλώς προς τον κατα και¬ 

ρούς σχολάρχην, ώς είρηταυ εκ δέ τών διά χειρός αυτών συναγομένων ετη¬ 

σίων, φαμέν, καί συνδρομής ευσεβών, έξαιροΰντες τό δέκατον μέρος χορη- 

γήτα>σαν προς τούς ενδεείς καί απόρους τού Έσναφίου αυτών, άποδίδοντες 

καί τό τεταγμένον έτήσιον τών δεκαπέντε γροσίων προς τον άγιώτατον οίκου- 10 

μενικόν Πατριάρχην λόγφ ευγνωμοσύνης, καί υποταγής· εάν δέ προκύψωσί 

ποτέ δυσκολίαι περί τήν έ'κτισιν τών εις τήν επαρχίαν "Ανδρου κατατεθειμέ¬ 

νων, ώς εΐρηται, γροσίων, καί μετά πρώτην, δευτέραν, ή τρίτην άπαίτησιν 

μή άποδοθώσιν, έχουσιν έπ’ άδειας οι έπίτροποι, τή είδήσει καί προστασία 

τών ενταύθα Έφορων μετακινεΐν αυτά, καί έν άλλη έπαρχία κατατιθέναι, 15 

δθεν άνυπόπτως, καί εύχερώς λαμβάνειν έχουσιν έν καιρφ τούς τόκους. 

Ταύτα τοιγαροΰν τά έν τοΐς οκτώ κεφαλαιοις οροθετηθέντα, ως ανα¬ 

γκαία δόξαντα τή εύρύθμφ διοικήσει τής' άρτισυστάτου ταύχης σχολής, καί 

προς τήν διαμονήν αυτής καί ευμάθειαν συντελεστικά ότι μάλιστα, έπικυρού- 

μεν, καί κρατύνομεν, καί άποφαινόμεθα, ΐνα μενωσιν αμετάβλητα, καί απα- 20 

ραχάρακτα εις αιώνα τον άπαντα· καί τοΐς μέν δπως ποτέ συνδραμούσι, και 

συναγωνιζομένοις επί τή συστάσει τού κοινωφελούς αυτού κατορθώματος, 

καί δή τοΐς είσέπειτα τοιαύτην προαίρεσιν ενδειξαμένοις υπέρ τής τελειοτέ- 

ρας αυτού καταστάσεως, καί βελτιώσεως τού ιερού αυτού ναού, και τού ιερού 

αυτού μονυδρίου, εύχόμεθα έκ βάθους ψυχής τά σωτήρια, καί πατρικώς 25 

έπευλογούμεν. "Οσης δέ καί οποίος τών απάντων τολμήσει κακοβούλως 

παραλύσαι τήν άρίστην τής σχολής αυτής αρμονίαν, καί τάξιν, ή τά επιχο¬ 

ρηγημένα τής σταυροπηγιακής ελευθερίας προνόμια διασεΐσαι ή αφελεΐν, καί 

διασείσασθαι πολύ ή ολίγον έκ τών προσενεχθέντων αυτή, καί άφιερωθέντων - 

χρημάτων, καί κτημάτων, ή τήν προσκληρωθεΐσαν αυτή ένωσιν τού ιερού 30 

μοναστηριού τών Τρομαρχίων διασπάσαι, καί βλάβην τινά, καί ζημίαν μέχρι 

καί τού λεπτού έμποιήσαι αυτή, ή ένόχλησιν προξενήσαι τοΐς έν αυτή διδα- 

σκουσι, καί διδασκομένοις, καί μέχρι κεραίας άνατρέψαι τι τών έν τφ παρόντι 

συνοδικώς έκπεφρασμένων, ό τοιούτος ώς κακόβουλος, καί ιδιόρρυθμος, καί 

πολέμιος τής παιδείας, καί κοινός λυμεών καί ιερόσυλος, άφωρισμένος είη 35 

παρά τής όμοουσίου, καί ζωοποιού, καί αδιαίρετου μακαριας Τριάδος τού 

ενός τή φύσει μόνου Θεού, καί κατηραμένος, καί ασυγχώρητος, καί μετά 

θάνατον άλυτος, καί τυμπανιαΐος, καί πάσαις ταΐς πατρικαΐς, καί συνοδικαΐς 

άραΐς υπεύθυνος, καί ένοχος τού πυρός τής γεένης, καί τφ αίωνίφ άναθέματι 

υπόδικος. Έπί τούτοις ούν άπελύθη καί τό παρόν ήμέτερον πατριαρχικόν, 40 
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καί συνοδικόν σιγιλλιώδες έν μεμβράναις γράμμα, καν τφ ίερφ κώδικι της 

καθ’ ημάς του Χριστού μεγάλης Εκκλησίας καταστρωθέν, εδόθη τη διαλη- 

φθείση κοινή σχολή των Ελληνικών μαθημάτων εν ’Άνδρφ, είς ένδειξιν 
διηνεκή, καί παρά στάσιν μόνιμον. 

5 Έν ετει σωτηρίφ χιλιοστό) οκτακοσιοστά» δεκάτφ δγδόφ, κατά μήνα 
Μά'ίον, έπινεμήσεως ζΓ'. 

Κύριλλος έλέφ Θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ύώμης 
καί Οικουμενικός Πατριάρχης. 

Καισαρείας Ίωαννίκιος.—Εφέσου Διονύσιος.—Ήρακ?,είας Μελέτιος.— 

10 Κυζίκου Κτονστάντιος.—Νικομήδειας Αθανάσιος.—Χαλκηδόνος Γεράσιμος.— 

Δέρκων Γρηγόριος. — Βερροίας Ζαχαρίας.— Αθηνών Γρηγόριος. — Κρήτης 

Γεράσιμος. —Λαρίσσης Θεοδόσιος.—Φιλιππουπόλεως Παΐσιος.— Παροναξίας 

'Ιερόθεος. —Εύρίπου Γρηγόριος.—Σοφίας Θεοφάνης. — Άγχιάλου Ευγένιος. 

Σκοπιών Άνθιμος.—Σίφνου Καλλίνικος.—Δευρών Δοσίθεος. 

15 τ Κύριλλος έλέίο Θεόν Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 'Ρώμης 

και Οικουμενικός Πατριάρχης. 

ΐ Όσιώτατοι πατέρες τού έν τή νήσφ Άνδρφ κειμένου ιερού καί σέβα* 

σμίου ήμετέρου πατριαρχικού καί σταυροπηγιακού μοναστηριού των Τρο- 

μαρχίων, τέκνα έν Χριστώ αγαπητά τής ημών μετριότητος, χάρις εϊη ύμΐν 

20 καί ειρήνη παρά θεού, παρ5 ημών δέ ευχή, ευλογία καί συγχώρησις. 

ΙΙερί πάντων μέν απλώς των απανταχού κειμένων ιερών καταγωγίων 

'άδιάλειπτον καταβάλλομεν την φροντίδα καί προνοούμεν υπέρ τής εύρυθμΐας 

αυτών καί άρίστης διοικήσεως, καί παντοιοτρόπως πραγματευόμεθα την 

σωτηρίαν αυτών καί επί τά πρόσω βελτίωσιν, έξαιρέτως δμως περί των τή 

25 σταυροπηγιακή αξία καί χάριτι τετιμημένων καί αμέσως υποκειμένων τφ 

καθ’ ή μάς άγιωτάτω πατριαρχικφ, άποστολικώ καί οΐκουμενικφ θρόνφ· 

Ταύτην την εκκλησιαστικήν πρόνοιαν ένεδειξάμεθα πολλάκις καί υπέρ τού 

ιερού τούτου μοναστηριού, τού από τίνος καιρού άνωμάλως διοικουμένου, 

καί στερηθέντος τής προτέρας λαμπρότητος, καί έρμαιον τού τυχόντος καί 

30 διάρπαγμα ύπάρχοντος. Καί ότέ μέν δι3 εκκλησιαστικών μας επιστολών συμ¬ 

βουλευτικών άμα καί έπαπειλητικών, άποτεινομένων προς υμάς τούς ενασκού¬ 

μενους καί ιδιορρύθμους καί αυτονόμους ζώντας, οτέ δέ διά τών σταλέντων 

αυτόθι ήμετέρων έξάρχων έφροντίσαμεν νά άναστείλαιμεν τάς κακοηθείας 

σας καί καταχρήσεις καί νά κατορθώσωμεν την απαλλαγήν καί σαπηρίαν τού 

35 επί τό χείρον προβαίνοντος καί παντελή έρήμωσιν έπαπειλοΰντος ιερού τούτου 

μοναστηριού. Άλλ’ εις μάτην άπέβησαν τά πάντα, καί ήνύσαμεν ούδέν, καί 

έ'γνωμεν δτι επί πετρών σπείρομεν. Μή ανεκτήν δμως ήγησάμενοι τήν παν¬ 

τελή έρήμωσιν αυτού, διαφόρους άνελίττομεν στοχασμούς υπέρ τής άνασώ- 

σεως αυτού καί βαθύτερον συσκεφθέντες συνοδικώς, ούδένα εύρομεν τρόπον 
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σωτήριον άλλον, είμή τό νά προσηλώσω μεν αυτό καί νά ενώσωμεν τή αυτόθι 

άρτισυστάτω σχολή τών ελληνικών μαθημάτων, ΐνα διοικήται καί διεξάγηται 

άριστα καί συμφερόντως παρά τε τού κτήτορος αυτής έλλογιμωτάτου διδα¬ 

σκάλου κύρ Σαμουήλ, καί τού κατά καιρόν σχολάρχου, καί τών επιστατών 

καί έπιιρόπων, ώστε καί ιδίως αυτό νά διαφύγη τήν έπαπειλουμένην έρή- 5 

ρωσιν, καί όμού άμφότερα άλλήλοις βοηθούντα νά βαίνωσι κατά σκοπόν, 

καί νά έξενέγκωσι καρπούς λυσιτελεστάτους καί επωφελέστατους, δ δη και 

αμέσως εβάλαμεν είς πράξιν έκδόντες επί τούτφ ήμέτερον πατριαρχικόν 

καί συνοδικόν σιγιλλιώδες έν μεμβράναις γράμμα, ως έξ αυτού εσεσθε 

έντελέστερον πεπληροφορημένοι. Αλλ' ΐνα μή έκ τίνος απείθειας σας αύθις 10 

καί έναντιότητος κακοβούλου συμβή τι εμποδιον και παρεκτροπή τών ούτως 

έγκριθέντουν τε καί άποφασισθέντων, ιδού γράφοντες διά τής παρούσης 

έκκλησιαστικής ημών επιστολής, πρώτον μέν συμβουλεύομεν καί παραινούμεν 

πατρικώς πάσιν ύμΐν τοΐς είς τό ιερόν τούτο μοναστήριον άναθεμένοις τήν 

μετάνοιαν υμών καί διεσπαρμένοις αυτόθι τε καί αλλαχού, είς τό νά έπιστρέ- 15 

ψητέ είς τά ίδια, καί νά συνέλθητε άπαντες είς τήν μετάνοιαν σας ταύτην, 

καί νά έξακολουθήτε τον μονήρη βίον σας, καθ’ ήν δεδώκατε προς θεόν 

επαγγελίαν, είτα δέ έντελλόμεθα καί παραγγέλλομεν έκκλησιαστικώς, δπως, 

επιστρέφοντες είς τά ίδια, άφεθήτε τών προτέρων καταχρήσεουν καί αταξιών 

σας, καί διάγητε σωφρόνως καί εύτάκτως, καί πολιτεύεσθε αμέμπτως και 20 

άνεπιλήπτως, καθώς απαιτεί τό μοναδικόν σας επάγγελμα, καί ένασχολεΐσθε 

είς τά τής μετανοίας σας καί τά τής ψυχικής σωτηρίας, χωρίς νά έξέρχησθε 

έξωθεν τού ιερού μοναστηριού, καί νά διανυκτερεύητε παρά τοις συγγενέσιν 

υμών ή καί άλλοις πατριώταις υμών καί νά καταφεύγητε είς τήν προστασίαν 

αυτών καί διαφένδευσιν διά ίδια τέλη καί σκοπούς, αλλα διημερευοντες καί 25 

διανυκτερεύοντες διά παντός ένδον τού ιερού μοναστηριού αγωνιζησθε καί 

προσπαθήτε διά τήν άνάκλησιν καί βελτίωσιν αυτού, πειθόμενοι καί αποτασ¬ 

σόμενοι τφ κατά καιρούς ήγουμένφ υμών, δστις εχει νά διορίζηται πληρεξου¬ 

σίους παρά τε τού κτήτορος τής σχολής έλλογιμωτάτου κύρ Σαμουήλ, καί τού 

σχολάρχου, καί τών επιστατών καί τών επιτρόπων, προς ού; είναι έπιτετραμ- 30 

μένη καί δλη ή διοίκησις καί ή προς τό συμφέρον μεταρρύθμισις τού τε ιερού 

καταγωγίου καί τών κτημάτων αυτού καί πραγμάτων, καί αφιερωμάτων, 

όφείλοντας άπαραιτήτως την προσήκουσαν έρευναν ποιησασδαι περί αυτών 

καί άπαλλάξαι δσα τυχόν έξ αυτών κατακρατούνται παρά τιν.ων ΐεροσύλων, 

καί καλλιεργεΐν αυτά, καί οικονομεΐν έπ3 ώφελεία τού τε μοναστηριού καί τής 35 

σχολής, κατά τήν περίληψιν τού είρημένου έκκλησιασιικού ημών σιγιλλιώδους 

γράμματος· έν ολίγοις νά μεταβάλητε επί τό κρεΐττον τον τρόπον καί τήν 

πολιτείαν σας, καί νά ενεργή τε άπαραβάτους καί νά διατηρήτε άπαρατρέπτως 

δσα καί διά τής παρούσης εκκλησιαστικής ημών επιστολής, καί διά τού σιγιλ- 

?νιώδους γράμματος οριζόμεθα καί άποφαινόμεθα, καί να κλινητε ιόν αυχένα 40 



44 Δημητρίου Π. Πασχάλη 

εις δσα επ’ ωφελείς; του ιεροί) μοναστηριού και τής σχολής έχουν νά ενεργούν 

οι διαληφθεντες, χωρίς νά φαίνησθε εις τό παραμικρόν έναντιούμενοι και 

καί αντιπράττοντες, καθότι ήξεύρετε βεβαίους δτι όποιος φωραθή του λοιπού 

άτακτος, ιδιόρρυθμος, απειθής καί παραβάτης των τε έκκλησιαστικώς παρ’ 

5 ημών βριζόμενων καί διαταττομενοον, 6 τοιούτος όχι μόνον έχει νά άποβάλ- 

ληται κακώς από του μοναστηριού, αλλά γνωστοποιούμενος καί τή εκκλησία 
έχει νά δοκιμάζη δριμυτάτην την έκδικον αυτής παιδείαν καί τιμωρίαν 

δ στις δέ φθάσει, δ μή γένοιτο, νά άποβληθή από του μοναστηριού ή οϊκοθεν 

νά άπομακρυνθή, ανάγκη νά ζητήση από του ηγουμένου απολυτήριον γράμμα, 

10 επειδή χωρίς αυτού του γράμματος θέλει γνωρίζεται διά παντός μέλος του 

ίεροΰ τοΰτου μοναστηριού, καί μετά θάνατόν του άφευκτως θέλει περιέρ¬ 

χεται ή περιουσία του εις τό ιερόν μοναστήριον, είτε αυτόθι τελευτήσαντος, 

είτε αλλαχού, άπαιτουμένη παρά του σχολάρχου καί του ηγουμένου, των τε 

επιστατών καί τών επιτρόπων, καί δικαίως λαμβανομένη, δθεν άν εύρεθείη. 

15 Ουτω τοίνυν γιντόσκοντες, γένεσθε τέκνα ύπακοής, καί κλίνατε τον 

αυχένα εις δσα κατά πρόνοιαν εκκλησιαστικήν ένηργήσαμεν, καί συμβου- 

λεΰομεν υμίν πατρικώς, καί έπιτάττομεν έκκλησιαστικώς άφορώντα καί εις 

■ψυχικήν υμών σωτηρίαν, καί εις βελτίωσιν του ίεροΰ μοναστηριού, καί εις 

ωφέλειαν τής αρτισύστατου σχολής, διά νά άξιωθήτε καί τών εγκαρδίων 

20 εκκλησιαστικών ημών ευχών καί ευλογιών, καί νά έχητε άδιάλειπτον τήν παρά 

τής εκκλησίας αγάπην καί προστασίαν. Ουτω γενέσθω καί μή άλλως εξ άποφά- 

σεως· ή δέ τοΰ θεοΰ χάρις καί τό άπειρον έ'λεος εΐη μετά πάντων υμών. 

,αωιη', Μαΐου ιγ'. 

'Ο Κωνσταντινουπόλεως και εν Χριστώ ευχέτης. 

Ή θέα τήν οποίαν παρουσιάζουν τά ερείπια τών μονών τούτων μου 

προκαλεΐ βαθείας συγκινήσεις καί προσπαθώ μετά τών αναμνήσεων τοΰ παρελ¬ 

θόντος νά άναστήσω διά τής φαντασίας τούς πρώτους οίκιστάς τών ιερών 

τοΰτων ενδιαιτημάτων. Άνερνθριάστως δέ ομολογώ δτι αγαπώ τούς καλογή- 

ρους, όχι τούς οκνηρούς, παχυσάρκους καί λάγνους ρασοφόρους τής παρακμής, 

αλλά τούς εν τω μέσφ τής κτηνώδους μεσαιωνικής κοινωνίας μόνους σώσαν- 

τας τό ένστικτον τών πνευματικών απολαύσεων, καί ότέ μεν διανυκτερεύον- 

τας γονυπετείς επί ψύχρας πλακός, ότέ δέ άκαμάτως εργαζομένους προς διά- 

σωσιν τών κειμηλίων τοΰ αρχαίου πολιτισμού.-Καί οί μάλλον δέ αδιάλλακτοι 

οπαδοί τών συγχρόνων αθεϊστών δεν ή μπορούν νά άρνηθοΰν, άν έχουν νοΰν 

καί καρδίαν, δτι καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής μακράς μεσαιωνικής νυκτός 

ή μόνη παραμένουσα άκτίς διανοητικού φωτός έλαμπεν επί τού ωχρού μετώ¬ 

που τού καλογήρου. Ουδόλως λοιπόν παράδοξον εινε τό νά τέρπω μα ι άποτί- 

νων εις τήν μνήνην αυτών φόρον ευγνωμοσύνης καί συμπαθούς σεβασμού. 

Δώδεκα έν ”Ανδρφ Βυζαντινά Μοναστήρια. 45 

’Άν εΐχον γεννηθή εις παλαιοτέραν εποχήν, ήθελα βεβαίως ζητήσει παρ αυτοΐς 

τήν ησυχίαν τού κελλίου, μέχρις ου απολαύσω τήν ειρήνην τού ουρανού. 

Τίποτε δεν γνωρίζω δπερ νά σύμφωνη περισσότερον μέ τον χαρακτήρα μου 

από τό έργον τοΰ μοναχού. Καί άν ήμην καλόγηρος ήθελα διάγει άφρόντι- 

δας ημέρας προσευχόμενος έν κατανύξει, γράφων μετ αφελούς πίστεως θαυ¬ 

μαστά συναξάρια επί στιλπνής μεμβράνης, λύων τούς γρίφους αγνώστων χει¬ 

ρογράφων καί άνευρίσκων εις αυτά μετά παλμών άνεκφράστου χαράς τήν 

Ίλιάδα, ή σχεδιάζων Βυζαντινός εκκλησίας καί κατασκοπεύων τον δρόμον 

τών άστρων. Αλλά ίοπιροπι πιιιΙειπίυΓ οί ηοε πιαίειπιπτ οαηι ίΙΗδ. 

“Εγραφον έν “Ανδρω, Μαρτίου φθίνοντος 1936. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΠΑΣΧΑΛΗΣ 



ΘΡΑΚΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΙ 

Έν τφ Παραρτήματι του Γ/ τόμου των «Θρακικών» (ο. 226) έδημο- 

σιεύθη κατάλογος των διαπρεψάντων εν τή ιερά τέχνη Θρακών μουσικών, 

εν δέ τφ Δ' τόμου τών αυτών «Θρμκικών» (σ. 370- 371) έ'τερος συμπληρω¬ 

ματικός τοϋ πρώτου υπό τοϋ κ. Άντ. Α. Σταμούλη διά προσθήκης νέων 

ονομάτων άπαντώντων εις ειδικά συγγράμματα ξένων συγγραφέων, εις την 

Ηγιπηο§Ύ3ρ1ιί6 άε ΙΈ^Ιΐδβ ο;τεοςαε του Καρδηναλίου Πίτρα, και εις 

τό Μοηιπτιεπίδ άε Ια ηοί^ΐϊοη ε^ρΗοηΐΙίςηε εί 1ια§·ΐο§ταρ1ιίςαε ιΐε 

Ρε^Πεε §;τεοςαε του ^αη ΊΊιΐβ&ηί:. 

Ή προσφυγή του κ. Σταμοΰλη εις τά δυο ανωτέρω έργα προς συμ- 

πλήρωσιν τοϋ μουσικοϋ καταλόγου τών Θρακών όχι μόνον οϋδέν ουσιαστι¬ 

κόν προς τον σκοπόν τούτον έπέφερεν, άλλ’ έπέτεινε την σΰγχυσιν καί άπέ- 

δειξεν ετι άπαξ δτι έκ τής ξένης βοήθειας δεν πρέπει νά άναμένωμεν την 

προαγωγήν τών άφορώντων εις τά καθ’ ημάς. Ό θέλων νά άσχοληθή εις 

τό επαγωγόν τοϋτο θέμα, μίαν έχει άσφαλεστάτην πηγήν επί τής οποίας 

δΰναται νά βασισθή, τούς μουσικούς καί μόνον κώδικας, εις οϋς θά ανακά¬ 

λυψη καί τά δνόματα τών μουσικών καί τά έργα αυτών. Μέχρι σήμερον, 

δυστυχώς, ούδεμία έγένετο συστηματική τών απειραρίθμων μουσικών κωδί¬ 

κων έρευνα- δλη ή γνώσις ημών περί τών ποιητών καί μουσικοδιδάσκαλων 

τής εκκλησίας προέρχεται έκ ξένων συγγραφέων, αί δέ πλάναι αυτών μετα¬ 

βιβάζονται άβασανίστως εις τήν Ελλάδα ώς επιστημονικά! άλήθειαι αδιαμ¬ 

φισβητήτου κύρους. Ό Πίτρα ό περί τήν ύμνογραφίαν τής ήμετέρας εκκλη¬ 

σίας είδικώς ασχοληθείς εις τον καταρτισθέντα υπ’ αύιού κατάλογον τών 

ποιητών τής εκκλησίας1, περιέλαβε καί μουσικοδιδασκάλους μή όντας ποιη- 

τάς, ώς "Ανθιμον τον μελωδόν, τον Ίβηρίτην "Ανθιμον, Θεόδωρον τον 

Στουδίτην τον νέον, τον μοναχόν Γερμανόν, τόν Ίωάννην Πλουσιαδηνόν 

καί άλλους. "Αλλους ποιητάς υπό διαφόρους Ιδιότητας απαντώντας εις κώδι¬ 

κας έξέλαβεν ώς διάφορα πρόσωπα καί παρέδωκεν εις ημάς διπλά καί 

τριπλά τά αυτά πρόσωπα, ώς τόν Άνδρέαν Πηρόν καί Άνδρέαν Τυφλόν, 

τόν Πορφυρογέννητου Κωνσταντίνον καί Κωνσταντίνον τόν δεσπότην, 

Γεώργιον τόν ρήτορα καί Γεώργιον τόν Νικομήδειας, Λέοντα τόν Σοφόν 

καί Λέοντα τόν δεσπότην, Μάρκον τόν Ύδροϋντος καί Μάρκον μοναχόν, 

Συμεών τόν νέον Θεολόγον καί Συμεών τόν Ξυλοκερίνον (έκ τής μονής τοϋ 

1 Τδ. Ηγηιηοερ-αρ1ιϊε δε ΓΕ^Ιίδε §Γεοςιιε έν τελεί. 
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Ξυλοκέρκου), Ίωάννην τόν Δαμασκηνόν καί Ίωάννην τόν Σαβαιτην, Στέ¬ 

φανον ανεψιόν τοϋ Δαμασκηνού και Στέφανον τόν άγιοπολίτην και Στέφα¬ 

νον τόν Σαβαιτην (εκ τοϋ ενός Στεφάνου άνεγράφησαν τρεις διάφοροι) κλπ. 

"Αλλοι συγγραφείς, ούτε ποιηταί ούτε μουσικοί, ύπεισήλθον έν τφ 

καταλόγου ώς δ Αντιόχειας Φλαβιανός, Αθανάσιος ό μέγας, Ιωσήφ ό ’Άπρω, 

Νικήτα: ό από Σερρών Ήρακλείας καί άλλοι. Νείλος ό Χίος ό μητροπολί¬ 

της Ρόδου (ό Διασσωρινός) φέρεται ώς Νείλος ό Ρόδιος, άλλοι φέρουσιν 

ονόματα ανύπαρκτα καλούμενοι άθλιοι, ρακενδΰται καί τά όμοια καί άλλοι 

διαφοροτρόπως παραμορφωθέντες υπό τών απρόσεκτων άντιγραφέων προσ- 

εκολλήθησαν εις τόν κατάλογον τοϋ Πίτρα, χωρίς νά γίνη επί τή βασει τών 

κωδίκων ή αναγκαία έκκαθάρισις. 
Οί επί τοιούτων συγκεχυμένων καί ατελών καταλόγων στηριζόμενοι 

επόμενον είναι δτι θά περιπέσουν εις πλάνας, τών οποίων τόν έλεγχον σκοπεί 

ή παρούσα σύντομος μελέτη ή άφορώσα μόνον εις τούς Θράκας μουσικούς. 

Ό συντάκτης τοϋ καταλόγου τών Θρακών μουσικών (Παράρτημα Γ 

τόμου «Θρακικών» σ. 222) μεταξύ τούτων καταλέγει ώς πρώτον τόν αυτο- 

κράτορα Ίωάννην Βατάτζην έκ τοϋ Γεωργίου Παπαδοπούλου 1 ΐσως παραπλα¬ 

νηθείς. Είναι αληθές δτι εις τούς μουσικούς κώδικας φέρονται επ’ όνόματι 

Ίωάννου Βατάιζη μουσικαί συνθέσεις, ώς εις τούς Λαυριωτικούς κώδικας 

Ε 128, I 184 καί τόν Ξηροποταμινόν 309, Πολυέλεος «Λόγον αγαθόν» καί 

Αντίφωνα, άλλ’είναι ούτος ό αύτοκράτωρ Βατάτζης ή άλλος τις συνώνυμος έκ 

τής αυτής οικογένειας ή καί δλως ξένος προς αυτήν; Εις τούς κώδικας, κατά 

συνήθειαν, οί αντιγράφεις έσημείουν παρά τό όνομα τού ποιητου και το 

αξίωμα αυτού- όταν δέ τό πρόσωπον τούτο ήτο αύτοκράτωρ, πατριάρχης, 

άρχιερεύς ή άξιωματοΰχος τοϋ κράτους καί τής εκκλησίας, ή μοναχός ή ιερο¬ 

μόναχος, ή πρωτοψάλτης, δομέστικος ή Λαμπαδάριος, συνεπιφέρεται πάντοτε 

σχεδόν μετά του ονόματος καί ή ίδιότης αύτού προς διάκρισιν άλλων τυχόν 

συνωνύμων προσώπων. Οί βασιλείς ποιηταί Λέων ό Σοφός, Κωνσταντίνος 

ό Πορφυρογέννητος, Θεόφιλος, Θεόδωρος ό Λάσκαρις, Μανουήλ ό Κομνη- 

νός συνοδεύονται πάντοτε εις τούς κώδικας μέ τό αξίωμα αυτών, ό ^δεσπότης, 

πράγμα τό οποίον δέν συμβαίνει, όπου άπαντά τοϋ Βατάτζη το όνομα- εις 

τούς κώδικας φέρεται απλώς, άνευ άλλης τινός προσθήκης, Ιωάννης Βατά- 

τζης, ουδέ άπαντά τό όνομα τούτο εις αρχαίους κώδικας- έχομεν άλλως τε 
καί άλλον Βατάτζην, τόν γνωστόν Βασίλειον Βατάτζην, ουδεμίαν σχέσιν ή 

συγγένειαν έχοντα μέ τόν αύτοκράτορα τής Νίκαιας Βατάτζην, τόν οποίον 

ό συντάκτης τοϋ καταλόγου τών μουσικών Θρακών (Παράρτημα «Θρακικών 

σ. 106) άποδέχεται Θράκα «έν Άδριανουπόλει γεννηθέντα όπόθεν κατήγετο 

1 Συμβολαΐ είς τήν ιστορίαν τής παρ’ ήμΐν εκκλησιαστικής μουσικής, εν ΑΟηναις 

1890, σ. 267. 
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ό αύτοκράτωρ τής Νίκαιας Ιωάννης Βατάτζης»- ό Βασίλειος Βατάτζης ήτο 

γέννημα και θρέμμα των Θεραπειών. Τό τοιοΰτον πληροφοροΰμεθα έξ αύτοΰ 

του Ιδιου, δστις εις τό ποίημα αύτοΰ1 λέγει: 

«ΠαχρΙς ην με έγέννησε μήτηρ μου ή κυρία 

υπάρχει εις τό κατάσιενον που λένε Θεραπεία 

πλησίον τής περίφημου πόλεως Κωνσταντίνον 

τής λαμπούαης επί τής γής ώσπερ άκτίς ήλιον*. 

Ό άσημος Βασίλειος και πτωχός υιός τοΰ ίερέως Βατάτζη ό άναγκασθείς 

προς έξεύρεσιν τύχης νά ξενιτευθή καί περιέλθη τόσας χώρας, άν είχε συνεί- 

δησιν τής εύγενοΰς αύτοΰ καταγωγής, θά διεκήρυττε τοΰτο πανταχοΰ- είς τό 

ποίημα αύτοΰ ούδέν τοιοΰτον λέγει. Ό Ιωάννης Βατάτζης φρονώ οτι ήτο 

ξένος προς τον βασιλικόν οίκον τοΰ Βατάτζη και συγγενής ίσως τοΰ ανωτέρω 

Βασιλείου, άπλοΰς μουσικοδιδάσκαλος, άνευ άλλων περγαμηνών καί τίτλων, 

άφοΰ ούτε εκ τών μουσικών κωδίκων, ούτε έξ άλλων ασφαλών πηγών έχομεν 

πληροφορίας, δτι ό έμπειρος στρατηγός καί συνετός βασιλεύς Βατάτζης ήτο 

καί δόκιμος μουσικός, πράγμα τό όποιον δεν θά άπεσιώπων οι χρονογράφοι. 

Έν όσω λοιπόν στεροΰμεθα βάσιμων μαρτυρικών αποδείξεων, δεν δικαιού¬ 

μεθα νά κατατάξω μεν μεταξύ τών μουσικών τής Θράκης καί τον έν λόγω 

αύτοκράτορα τής Νίκαιας διά τον λόγον τής ομωνυμίας. 

Πλήν τοΰ ανωτέρω Βασιλείου Βατάτζη, τοΰ άκμάσαντος κατά τον ιη' 

αιώνα, άπαντα καί έτερος Βασίλειος Βατάτζης μουσικός, ούτινος Άντίφοινα, 

ήτοι άλλάγματα ψαλλόμενα είς τάς έορτάς τής ύπεραγίας Θεοτόκου, εύρηνται 

είς τον Παντοκρατορινόν κώδ. 214 φ. 12913 - 139 Ό Βατάτζης ούτος ακμάζει 

προ τής άλώσεως, διότι ό περιέχων τάς συνθέσεις αύτοΰ Παντοκρατορινός 

κώδιξ χρονολογείται από τοΰ 1433. Ή μετά τοΰ Βασιλείου τούτου Βατάτζη 

συγγένεια καί σχέσις τοΰ Ίωάννου Βατάτζη δεν είναι απίθανος. 

2. 

Έκ τοΰ πρώτου καταλόγου τών Θρακών μουσικών (Παράρτημα «Θρα- 

κικών τόμ. Γ') ελλείπει ό Άδριανουπόλεως Αθανάσιος, τον όποιον ό κ. Α. 

Σταμούλης συναντήσας είς τό σύγγραμμα τοΰ ΤΙιί^οαΙ επισυνάπτει είς τον 

δεύτερον κατάλογον (τόμ. Δ' «Θρακικών» σ. 371) ούτως: Αθανάσιος Τοιιγπο- 

1)05 μητροπολίτης Άδριανουπόλεως είτα οικουμενικός πατριάρχης 17ος αιών». 

Ό Αθανάσιος δεν έφερε τό έπίθετον Τούρνοβος, άλλ5 ήτο μητροπολίτης 

Τουρνόβου μέχρι τοΰ 1692, οπότε μετετέθη είς την μητρόπολιν Άδριανουπό- 

λεως διαδεχθείς τον παραιτηθέντα Κλήμέντα, παρέμεινε δέ μέχρι τοΰ 1709 

1 Λάμπρου, Μικταί σελίδες σ. 594 (Κανανός Λάσκαρις καί Βασίλειος Βατάτζης). 
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ώς μητροπολίτης Άδριανουπόλεως, οτε προεβιβάσθη είς τον οικουμενικόν 

θρόνον (Θρρκικά <7, 42) (1709-1711), εκαλείτο δέ Άμηράς και κατήγετο 

εκ Κρήτης1 (Θρακικά, Παράρτημα σ. 84. Γεδεών, ΓΙατρ. Πίν. σ. 619). 

Ό Αθανάσιος, μαθητής γενόμενος, κατά τήν μαρτυρίαν τών μουσικών 

κωδίκων, τοΰ γνωστοΰ μουσικοδιδασκάλου Βαλασίου ίερέως τοΰ Νομοφύλα- 

κος, άνεδείχθη είς τών δοκίμων μουσικών τής εποχής συνθεσας τα εξής έργα: 

1) Χερουβικά έν κώδ. Θ 153 φ. 295 Λαύρας (Αθανασίου Άδρια- 

νουπόλεως)· Θ 167 Λαύρ. (Αθανασίου πατριάρχου)· Κ 144 Λαύρ. (Αθανασίου 

πρώην μεν Τορνόβου, νΰν δέ Άδριανουπόλεως- έν δέ τή ώα υπό άλλης χειρός 

προστίθενται ταΰτα: «ψευδώς λαλεΐ' Αθανασίου γαρ εστι τοΰ πατριαρχου 

τοΰ καί έμπροσθεν;» προφανώς ήγνόει ό σημειώσας ταΰτα δτι ό Αθανάσιος 

ήτο πρώην Τυρνόβου, καί ειτα Άδριανουπόλεως)· κώδ. 266 Ξηροποτάμου 2 

(Αθανασίου άρχιερέως). 

2) Κοινωνικά κώδ. 278 Ξηροποτάμου (Αθανασίου πατριάρχου)· 307 

Ξηροποτ. (Άθ. πατρ.)- 309 Ξηροποτ. (Άθ. πατρ.)' 313 Ξηροποτ. (Κοινωνικά 

τών Κυριακών Άθ. πατρ.) 370 Ξηροποτ. (Άθανασίου)' 373 Ξηροποτ. (Άθ. 

Κ/πόλεως)· Θ 154 Λαύρας (Άθ. Άδριανουπόλεως)- I 184 Λαύρ. (Άθ. πατρ.) 

Κ 150 Λαύρ. (Άθ. πατρ.)- Κ 153 Λαύρ. (Άθ. Άδριανουπόλεως)- Κ. 172 

Λαύρ. (Άθ. Τορνόβου)- Κ 188 Λαύρ. (Άθ. πατρ. Κ/πόλεως Πατελαρίου τοΰ 

Κρητός!) 
3) Ειρμούς καλοφωνικούς κώδ. 303 φ. 179 Ξηροποτάμου- 291 

φ. 172 Ξηροποτ. (Άθ. Άδριανουπόλεως)- 313 Ξηροποτ. (Άθ. πατρ.)' 326 

φ. 114 Ξηροποτ. (Άθ. πατρ.) «Περιστάσεις εκύκλωσάν με» Ε 128 Λαύρ. 

(Άθ. πατρ. πρφην Άδριανουπόλεως) 1277 καί 1373 Βατοπεδίου. 

4) Στίχους καλοφωνικούς κώδ. 309 Ξηροποτ. (Άθ. Κ/πόλεως). 

5) Μάθημα είς τήν άγ. Αικατερίνην κώδ. 291 φ. 156-157 

Ξηροποτ. (Άθαν. πατριάρχου Τορνόβου). 

6) Πολυχρονισμούς κώδ. Ε 128 Λαύρ. 267 φ.351 Ξηροποτ. (Αθα¬ 

νασίου). Πολυχρονισμόν είς καθηγούμενον τής μονής Ίβήρων Κώδ. Κ 146 

Λαύρ. (Άθ. Τορνόβου). 
3. 

*!Ανθιμος 6 Γανοχωρίτης. 

Άγνοιστος ούτος είς τούς συντάκτας τών μουσικών καταλόγων τής 

Θράκης καί εις τον Γεώργιον Παπαδόπουλον ήκμασε κατά τον ιη ή ιθ 

1 Τον Αθανάσιον τούτον ό Γ. Π α π α δ ό π ο υ λος, (Ένθ’ άν. σ. 304) συγχέει μέ τον 

ομώνυμον πατριάρχην Αθανάσιον Πατελάριον. 

2 Κατάτόν δημοσιευθέντα κατάλογον τών κωδίκων τής Μονής Ξηροποτάμου υπό τοΰ 

Γέροντος Ε ύ δ ο κ ί μ ο υ Ξ η ρ Ο π ο τ α μ ι ν ο ϋ. Οί δέ Λαυριωτικοί κατά τον χειρόγραφον 

κατάλογον τοΰ Χρυσοστόμου Λαυριώτουκαί κατά τον έντυπον τής Λαύρας τον 

έκδοθέντα έν Παρισίοις τώ 1925. 

Επετηριϊ Εταιρείας Βυζλντ. Σπουδών, έτος ΙΒ . 4 
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ί 

αιώνα· τούτου σώζεται Δοξολογία εν τώ Λαυριωτικφ κώδ. Θ 157 μεταφρα- 

σθεΐσα από τής παλαιάς εις χήν νεωτέραν γραφήν είς τον εν λόγω κώδικα 
σημειοΰται: «Δοξολογία του Δρΰστρας Κυρίλλου, μετεφράσθη δέ παρά 
Ανθίμου του Γανοχωρήταυ»· ό ’Άνθιμος ανήκε πάντως εις τον κλήρον, κλη¬ 

ρικούς δέ ομωνύμους γνωστούς μουσικούς, έ'χομεν τούς Άγιορείτας ομωνύ¬ 

μους, Άνθιμον τον ηγούμενον τής Λαύρας, Άνθιμον τον δομέστικον τής 
Λαύρας (ίσως 6 αυτός μέ τον ηγούμενον) καί "Ανθιμον ιερομόναχον τον 
Ίβηρίτην. Άν ό Γανοχωρίτης δύναται νά συνταυτισθή μέ έ'να των ανώτερο), 

δεν δύναμαι νά εΐπω. 

4. 

Γαβριήλ ιερομόναχος ό εξ Άγχιάλου. 

Έν τφ συμπληρωματικφ καταλογή) τού κ. Σταμούλη σημειοΰται απλώς 
διά τού ονόματος μόνον «Γαβριήλ» (Θρακικά Δ, 370) καθ’ ύπόδειξιν τού 
Πίτρα καί Τΐΐίόίΐιιΐ:. Ώς χρόνος δέ τής ακμής τού Γαβριήλ δρθώς σημειοΰται 
ό 17ος αιών. Οΰτος ήν μοναχός τής παρά τήν Θεσσαλονίκην μονής τής αγίας 
Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας εν ή έγραψε καί τό χρονικόν τού Μαλαξού 
άποκείμενον σήμερον έν τή Εθνική τών Παρισίων Βιβλιοθήκη ΰπ’άριθ. 112 

διιρρί. ώς εν φύλλφ 179 τού έν λόγω κώδικος άναγινώσκομεν: «Δώρημα 
τό ΰψώθεν νέει πατρός παρά φώτων, τλήμονος τυγχάνει Γαβριήλ πόνος 
Άγχιαλήθη· έν σηκφ ίερφ Άναστασίης τέρμα είχε: μήν έλαφηβολίων 
έ'τει / αχκς' (1626) ΐνδικτος θ»1 2. Φρονώ δτι ό γραφεύς οΰτος Άγχιαλίτης είναι 
ό μουσικός Γαβριήλ, καίτοι άναφέρεται καί άλλος συνώνυμος μουσικός κατά 
τον 18ον αιώνα, μαθητής τού περιωνύμου μουσικοδιδασκάλου Σεραφείμ 
προηγουμένου Λαύρας τού έκ Μυτιλήνης, δστις χάριν τού Γαβριήλ έγραφε 
τον Λαυριωτικόν κώδ. I 187 ώς τό έν τελεί σημείωμα λέγει: «Έγράφη τό 
παρόν Τριώδιον καί Πεντηκοστάριον διά χειρός εμού Σεραφείμ δι’ αϊτήσεως 
Γαβριήλ τού ίερομονάχου καί ήμετέρου μαθητού είς τούς ,αψξα' (1761) 

Αύγούστφ μηνί». Ό μαθητής οΰτος τού Σεραφείμ Γαβριήλ κατά πάσαν 
πιθανότητα είναι ο εκ Μακρυνίτζης τής Ζαγοράς ο γράψας τον μουσικόν 
κώδ. τής Λαύρας I 183 Ζ, προηγούμενος Λαυριώτης, έπ’ όνόματι τού οποίου 
έν κώδ. Κ 147 τής Λαύρας φέρονται Δοξολογίαι είς α' καί βαρύν ήχον. 

Τού έξ Άγχιάλου Γαβριήλ εΰρον είς τούς κώδικας τά έξης έργα: 

1) ’4σ1ιατικον έν κώδ. Ε 32 Λαύρας. 

2) «Εΐη τό ό'νομα τού Κυρίου εΰλογημένον» κώδ. Ε 128 

Λαύρ. 307 καί 309 Ξηροποτάμου (Γαβριήλ ίερομονάχου τού έξ Άγχιάλου). 

1 Έκ της μονής τής αγίας Αναστασίας τής Φαρ μακολυτρ ίας καί άλλοι κώδικες 

μετηνέχθησαν είς τήν Παρισινήν Βιβλιοθήκην. 

2 *Ίδε κατάλογον τών κωδίκων Λαύρας σ. 210. 

3) Λειτουργικά τών προηγιασμένων Θ 154 Λαύρ. (Γαβριήλ 
μοναχού τού έξ Άγχιάλου). 

4) Κοινωνικά I 184 Λαύρ. (Γαβριήλ ίερομ. έξ Άγχιάλου). 

5) Στιχηράριον κώδ. 314 Ξηροποτάμου. 

5. 

Γαβριήλ επίσκοπος Ραιδεστού. 

Εις οΰδένα τών μουσικών καταλόγων άπαντά τοιούτον όνομα, ουδέ 
μεταξύ τών επισκοπικών καταλόγων Ραιδεστού (Θρακικά <Γ, 113). Τούτου 
εύρηται εν τφ Λαυριωτικφ κώδικι Κ 144 τρισάγιον λειτουργίας έπιγραφό- 

μενον «Γαβριήλ έπισκόπου Ραιδεστού». 

6. 
Γεννάδιος ό έξ Άγχιάλ.ον. 

Σημειούται καί είς τούς δύο καταλόγους- είς τον πρώτον (Παράρτημα 
Γ' τόμου Θρακικών σ. 224) «Γεννάδιος Παλαμάς έξ Άγχιάλου περίφημος 
μουσικός τού ιζ' αίώνος»· εις τον δεύτερον (Θρακικά Δ, 371) απλώς «Γεννά¬ 

διος 17οζ-18°5 αιών». Αλλά τό έπίθετον «Παλαμάς» είναι άγνωστον είς 
τούς κώδικας- όπου φέρονται έργα αυτού σημειοΰνται «Γενναδίου τού έξ 
Άγχιάλου». Τό έπώνυμον «Παλαμάς» φέρει έτερος Θράξ μουσικός, ό εκ 
Μεσημβρίας ιερομόναχος Δημήτριος ό Παλαμάς (ΐδ. κατωτέρω), τον οποίον 
ό κ. Σταμούλης σημειοί ώς Ραιδεστηνόν (Θρακικά Δ, 371). Τού Γενναδίου 
φέρονται εις τούς κώδικας τά ακόλουθα: 

1) ’^σματικόν κώδ. Ε 57 Λαύρ. (Γενναδίου τού έξ Άγχιάλου)· ϊ 170 

Λαύρ. 307 Ξηροποτάμου. 

2) «Μακάριος άνήρ» κώδ. Ε 128 Λαύρ. Ε 130 Λαύρ. Θ 154 Λαύρ 
(Γενναδίου ίερομονάχου τού έξ Άγχιά?ιου) 309 Ξηροπ. 

7. 
Γεράσιμος δ "Ηράκλειας. 

Άγνωστος καί είς τούς δύο καταλόγους. Είναι ό από τού 1726 διαδε¬ 

χθείς τον Ήρακλείας Καλλίνικον καί παραιτηθείς τφ 1760 (Θρακικά Ε, 7. 

ζΓ', 76 - 77).’Έργα αυτού σημειούνται είς τρεις Λαυριωτικούς κοί>δικας τού 
18ου αίώνος. 

1) Είς τούς κώδ. Ε132 καί Θ167 «Χαίρε νύμφη ανύμφευτε» καί 
«Αλληλούια». 

2) Είς τον κώδ. Κ188 μάθημα καλοφωνικόν. 

Τούτον αγνοεί ό Γ. Παπαδόπουλος. 
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8. 

Γεώργιος πρωτοψάλτης Γάνου. 

"Αρχαίος διδάσκαλος άκμάσας προ τής άλώσεως καί άγνωστο; εις τον 

Γ. ΙΙαπαδύπουλον "Εργα τούτου φέρονται Κοινωνικά ιών Κυριακών « 

«Αινείτε τον Κύριον» εις τον Λαυριωπκόν κώδ. Ε173 γραφέντα υπό τοΰ 

Ραιδεστηνοϋ Δαυίδ (ϊδ. κατωτέρω) καί χρονολογοΰμενον από τοΰ 1436. Τα 

αυτά Κοινωνικά και εις τούς Λαυριωτικούς Ε128 καί Θ 154 (Γεωργίου πρω¬ 

τοψάλτου Γάνου), καί εις τούς Ξηροποταμινούς 307 καί 309 (Γεωργίου 

τοΰ Γάνου). 

9. 

Γεώργιος Ραιδεστηνός (ό παλαιός) πρωτοψάλτης τής Μ. Εκκλησίας. 

Ό διά την μουσικήν αύτοΰ δεινότητα Κουκουζέλης έπωνυμούμενος 

ήκμασε κατά τον ] 70ν αιώνα. Ό Γ. Παπαδοπούλας (ένθ’ άν. σ. 303) 

γράφει δτι εγένετο μαθητής τοΰ Μελχισεδέκ επισκόπου Ραιδεστοΰ. Ή άρχιε- 

ρατεία τοΰ Μελχισεδέκ παρατείνεται κατ" ασφαλείς μαρτυρίας μέχρι τοΰ 

1639 ίσως καί επέκεινα (ΐδ. κατωτέρω Μελχισεδέκ, επίσκοπος Ραιδεστοΰ)· 

επομένως ό Ραιδεστηνός Γεώργιος έγεννήθη (άν άληθεύη ή πληροφορία « 

τοΰ Γ. Παπαδοποΰλου) περί τό πρώτον τέταρτον τοΰ ιζ' αίώνος ή καί ενω* 

ρίτερον. ΕΙς τούς Λαυριωτικούς κώδικας Κ172 καί Κ 188 σημειοΰται δτι ο 

Γεώργιος Ραιδεστηνός εχρη μάτισε διδάσκαλος Χρυσάφου τοΰ νέου. Άλλ’ ό 

αυτός Παπαδόπουλος (ένθ’ άν. σ. 302) τήν μέν ακμήν τοΰ Χρυσάφου 

ορίζει κατά τό 1600, τήν δέ τοΰ Γεωργίου Ραιδεστηνοϋ κατά τό 1680 καί 

προσεπιλέγει δτι, ό τω 1600 άκμάζων Χρυσάφης έποίησε πολυχρονισμόν εις 

τον "Ιεροσολύμων Χρύσανθον τον μετά ένα αιώνα γενόμενον πατριάρχην 

Ιεροσολύμων! πράγματα παράδοξα καί ασυμβίβαστα. Κατά τήν μαρτυρίαν 

των ανωτέρω κωδίκων, ή οποία καθ’ ημάς είναι καί ή άληθεστέρα, δέον νά 

θεωρήσωμεν τον Ραιδεστηνόν άρχαιότερον τοΰ μαθητοΰ αύτοΰ Χρυσάφου 

τοΰ νέου, καί τότε μόνον δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν πιθανήν τήν γνώμην 

δτι οΰτος υπήρξε μαθητής τοΰ διάσημου Μελχισεδέκ τον όποιον ύπερέβη εις 

τήν τέχνην. "Η μεγάλη αύτοΰ μουσική μόρφωσις καί εμπειρία ΰψωσεν αύτόν 

εις τό μέγα αξίωμα τοΰ πρωτοψάλτου τής Μεγάλης Εκκλησίας, τό όποιον 

ετίμησε διά τοΰ θαυμάσιου αύτοΰ μουσικού ταλάντου. Τά προϊόντα τής 

μούσης του είναι πολλά- έκ τούτων παραθέτω οσα συνήντησα σωζόμενα εις 

διαφόρους κώδικας. 

1) Κρατήματα κώδ. Ε 49 Λαύρ. Ε128 Λαύρ. Ε132 Λαύρ. ΚΙ37 

Λαύρ. 307,309 καί 317 Ξηροποτάμου. 
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2) Πασαπνοάρια (Εύαγγελίου) κώδ. Ε128 Λαύρ. Ε130 Λαύρ. 

(τρία). Ε132 Λαύρ. (τρία). 1184 Λαύρ. 307,309 (αργά) καί 317 Ξηροποτάμου. 

3) Ή τιμιωτέρα μετά στίχων καλό φοινίκων Ε128 Λαύρ. Ε130 

Λαύρ. 267, 307, 309, 317, 320 καί 388 Ξηροποτ. 

4) «Τον δεσπότην καί αρχιερέα ημών» Ε128 Λαύρ. 

5) Χερουβ ικά Ε 22 Λαύρ. Ε128 (οκτώ) Λαύρ. Ε132 Λαύρ. (8). Κ172 

Λαύρ. (Ραιδεστηνοϋ Γεωργίου διδασκάλου τοΰ Χρυσάφου). Κ188 φ. 532 

Λαύρ. (ένθα καί πάλιν σημειοΰται δτι εγένετο διδάσκαλος τοΰ Χρυσάφου)- 

317 Ξηροποτ. — «Νΰν αί δυνάμεις» Ε128 Λαύρ. 307,309 καί 317 Ξηρο¬ 

ποτάμου. 

6) Κοινιονικά των Κυριακών «Αινείτε τον Κύριον» Ε4Λαύρ. 

Ε6 Λαύρ. Ε14 Λαύρ. Ε18 Λαύρ. Ε39 Λαύρ. Ε128 Λαύρ. (πέντε)- Θ145 

Λαύρ. 0154 Λαύρ. Κ172Λαύρ. 265,309,317 καί 391 Ξηροποτ. — Κοινω¬ 

νικά τής έβδομάδος 309 Ξηροποτ. — «Εις μνημόσυνον» — «Ποτήριον» Ε18 

Λαύρ. — Κοινωνικά τοΰ ενιαυτού 309 Ξηροποτ. — Κοινωνικά των προηγια¬ 

σμένων 309 Ξηροποτάμου. 

7) Μάθημα «Σέ μεγαλύνομεν» Ε 128 Λαύρ. 1277 Βατοπεδίου. 

8) «Τήύπερμάχφ» Ε127Λαύρ. Ε128Λαύρ. Ε130Λαύρ. Ε132Λαύρ. 

9) Μ αθήματα Θεοτοκία κώδ. 291 Ξηροποτ. 307 Ξηροποτ. (κατ5 

ήχον), 309 καί 317 Ξηροποτ. 

10) Μαθήματα εις τήν λειτουργίαν των προηγιασμένων 

κώδ. 307 Ξηροποτ. (μετά τιμιωτέρας). 

Διάφορα μελορδήματα επιγραφόμενα απλώς «τοΰ Ραιδεστηνοϋ» φέρον¬ 

ται εις τούς Λαυριωτικούς κώδ. Ε6, Ε18, Ε22, Ε39 καί Κ172. Εις τούς 

κώδικας γράφεται Ρεδεστινός, Ρεδαιστηνός, καί Ραιδεστηνός. 

10. 
Γρηγόριος ιερομόναχος έκ Σηλυβρίας. 

Αρχαίος μουσικοδιδάσκαλος άκμάσας προ τής άλώσεως, άγνωστος εις 

τούς συντάκτας τών καταλόγων των μουσικών τής Θράκης καί εις τον Γ. 

Παπαδόπουλον. Τούτου σφζονται έργα έν τω λαμπρψ μουσικω Λαυριωτικω 

κιόδικι Ε173 χρονολογουμένω από τοΰ 1436, καί εΐς δύο άλλους τής αυτής 

Λαύρας, τον Ε155 καί Λ164, 

1) Μάθημα «"Άλλος σε κόσμος αναμένει» Ε173 (ήχος α'. Γρηγορίου 

εκ Σηλυβρίας). 

2) Θεοτοκίον «Μόνη καί μόνον είσάγουσα Χριστόν» Ε155. 

3) Μάθημα τήν 6 Αύγούστου «καί όδήγησον» Λ164 (Γρηγορίου 

ίερομονάχου εκ τής Σηλυβρίας). 
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11. 

Λαιπό ηοναγοζ ο Ραώεοτηνός, δομίοτικος τής εν άγίφ 'Ορει Μονής 

ιοί) Παντοκράτορος. 

Ό Ραιδεσιηνός Δαυίδ είναι όλως άγνωστος εις τούς άσχοληθέντας μέ 9 

τούς μελφδούς της ήμετέρας έκκ/^ησίας καί συνεπώς καί εις τούς συντάκτας 
των καταλόγων των Θρακών μουσικών. Την εποχήν τής ακμής αυτού έχομεν 

ασφαλή έκ σημειωμάτων τριών αυτού αύτογράφων κωδίκων χρονολογημέ¬ 

νων, δύο άγιορειτικών, τού ύπ’άριθ. 214 (ΙΙαπαδική) τής μονής τού ΙΙαντο- 

κράτορος, τού Λαυριωτικού Ε 173 καί τού Παρισινού 96 (Εύαγγέλιον) γρα- 

φέντων τφ 1432, 1433 καί 1436. Έκ τού σημειώματος τού έν τελεί ΙΊαν- 

τοκρατορινού κωδικός (214) μανθάνομεν δτι ήν δομέστικος τής εν λόγφ 

μονής ώς αυτός ούτος λέγει. «Έγράφη τό παρόν βιβλίον διά χειρός εμού 

τού ελάχιστου έν μοναχοΐς Δαυίδ τού Ραιδεστινού καί δομεστίκου τής βασι¬ 

λικής μεγάλης μονής τού παντοκράτορος Χριστού, διά συνδρομής και εξόδου 

τού τιμιωτάτου εν ίερομονάχοις κύρ Ματθαίου1 οί έντυγχάνοντες δέ τούτου 

εύχεσθε διά τον κύριον δπως ήλεως γενήσεται μου έν τή ήμερα τής κρίσεως. 

έτελειώθη εν μηνί Τουλλίου κδ' εν έτει ,ς^μα'» Ίνδ. ια' (1433). Καί πάλιν 

έν τφ Παρισινφ κώδ. 69 φ. 264Ρ « ^ έγράφη τό παρόν βιβλίον διά χειρός 

Δαυίδ ελάχιστου έν μοναχοΐς τού Ραιδεστινού διά συνδρομής καί εξόδου τού « 

τιμιωτάτου καί όσιωτάτου έν ίερομονάχοις καί πνευματικοΐς κυρού Καλλίστου 

έν έτει ,ζι^μ' (1432) έν μηνί μαρτίφ κV ό εν λόγφ Κάλλιστος έγραψε μέρος 

τού κωδικός τούτου, καί τό υπόλοιπον συνεπλήρωσεν ό Δαυίδ, ώς βέβαιοι ή 

έν φ. 248Ρ τού αυτού κωδικός άναγινωσκομένη σημείωσις «έγράφη διά χειρός 

Καλλίστου έν έτει ,ζφμ' (1432) ίνδ. ι'έν μηνί άπριλίω» *. Συντομώτερον 

είναι τό τού Λαυριωτικού κώδ. Ε173 έν τελεί σημείωμα. «Έγράφη τό παρόν 

βιβλίον (Παπαδική) διά χειρός εμού ελάχιστου μοναχού Δαυίδ τού Ραιδε- 

στινού έν έ'τει ,ςφμδ' (1436) ίνδ. ιδ». Κατά την μαρτυρίαν ταύτην ό Δαυίδ 

ήν "Αγιορείτης μοναχός καί δομέστικος τής μονής Παντοκράτορος. Τό μονα¬ 

χικόν αυτού όνομα ήν Δανιήλ, καί ούτως επιγράφεται εις τινα αυτού έργα 

«Δανιήλ μοναχός 'Αγιορείτης» άλλα μεγαλόσχημος γενόμένος άντήλλαξε τούτο 

διά τού Δαυίδ. Τήν τοιαύτην μεταβολήν τού ονόματος μανθάνομεν έκ τού 

Λαυριωτικού κωδικός Κ188 έν τφ όποίφ εις εν ποίημα αυτού γίνεται ή εξής 

δήλωσις: «Νύν αί δυνάμεις. Δανιήλ Αγιορείτου- έτερον τού αυτού Δανιήλ 

μοναχού τού διά τού μεγάλου σχήματος Δαυίδ». Έν τφ αύχφ κώδ. (Κ188) 

έν Κοινωνικόν «Γεύσασθε καί ΐδετε» επιγράφεται «Δανιήλ μοναχού Γαβαλά»- 

1 Ό κώδιξ ούτος ήν κτήμα τοΰ πατριάρχου Κ/πόλεως Ίωάσαφ, κατά τό έν αρχή 

σημείωμα. 
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τό αυτό δέ Κοινωνικόν εις τον ιδιόγραφον τού Δαυίδ κώδ. (Ε 173) επιγρά¬ 

φεται «Δαυίδ τού Ραιδεστηνού» καί εις άλλον κώδ. τής Λαύρας Θ154 τό 

αυτό Κοινωνικόν τιτλοφορείται «Δαυίδ μοναχού £Αγιορείτου» ομοίως καί 

εις τον Ξηροποταμινόν 317 «Δαυίδ μοναχού». Έκ τούτου δήλον γίνεται δτι 

τό οικογενειακόν αυτού όνομα ήν Γαβαλάς. Ο αυτός δε Δαυίδ εις τον 

αύτόγραφον αυτού μουσικόν κώδικα τής Λαύρας (Ε173) συμπεριέλαβε καί 

δύο Κοινωνικά «Γεύσασθε καί ΐδετε» καί «Σώμα Χριστού» ετερου Γαβαλά 

τού Γερασίμου καί ’Άμωμον τού Γαβαλά Κωνσταντίνου, ίερέως- μή άραγε 

οΰτοι ή σαν συγγενείς τού Δαυίδ, έκ Ραιδεστοΰ καί αυτοί καταγόμενοι; Εις 

άλλον κώδικα τής Λαύρας, τον Κ188, φέρεται καί τέταρτος Γαβαλάς, ό ΐερευς 

Φίλιππος, ποιητής και αυτός Κοινωνικού τής έβδομάδος- ή σαν άράγε αδελ¬ 

φοί, συγγενείς ή ξένοι εντελώς προς άλλήλους κοινον μονον εχοντες το επω- 

νυμον; Ό Δαυίδ, ώς μεγαλόσχημος, τελείως τον κόσμον άπαρνηθεΐς ήρκέσθη 

μόνον εις τό μοναχικόν αυτού ό'νομα άπαξιώσας νά πρόσθεση καί τό της 

οικογένειας- ή δέ παράλειψις τούτου δυσχεραίνει τον προσδιορισμόν των 

τεσσάρων τούτων Γαβαλάδων καί τον συγγενικόν αυτών βαθμόν προς άλλή¬ 

λους. ’Ίσως νεώτεραι έρευναι εις τούς κώδικας έπιχύσουν περισσότερον φως. 

Τοΰ Ραιδεστηνού Δαυίδ σώζονται εις τούς "Αγιορειτικούς κώδικας τά 

εξής μουσικά έργα. 

1) Στιχηρά τού Μηνολογίου τή 27 Δεκεμ. «Στέφανος ή καλή 

απαρχή» Ε 155 Λαύρ. (Δαυίδ Ραιδεστηνού)- τή 25 Μαρτίου «τφ έκτφ μηνί» 

Ε 155 Λαύρ. (Δαυίδ μοναχού)- τή 6 Αύγούστου «ουρανοί έφριξαν» Κ 168 

Λαύρ. (Δανιήλ "Αγιορείτου)- Κ 173 Λαύρ. (Δανιήλ μοναχού "Αγιορείτου). 

Στιχηρά καλοφωνικά Κ 134 (Δανιήλ 'Αγιορείτου)- τή 8 Σεπτεμ. « Η παγκό¬ 

σμιός χαρά» Ε 46 Λαύρ. (Δανιήλ μοναχού "Αγιορείτου). Έτερα μαθήματα 

έν κώδ. I 88 φ. 233 Λαύρ. (Δανιήλ τού παλαιού)- ίσως τοΰ ήμετέρου Δανιήλ, 

έν άντιθέσει προς τον πρωτοψάλτην Δανιήλ δστις άποκαλεΐται Δανιήλ ό νέος, 

καίτοι υπάρχει πολύ παλαιότερος τού ή [«ετέρου, ό ιερομόναχος Δανιήλ ό Άχρά- 

δης άκμάσας περί τά τέλη τού ιγ' καί άρχάς τού ιδ' αίώνος. 

2) Άλληλουάριον τής λειτουργίας κώδ. I 81 Λαυρ. (Δαυίδ 

μοναχού)· Κ 188 Λαύρ. (Δαυίδ μοναχού). 

3) Χερουβικά Κ 188 Λαυρ. (Δανιήλ "Αγιορείτου) «Νύν αί δυνάμεις» 

Κ 188 Λαύρ. (Δανιήλ μοναχού, "Αγιορείτου τού διά τού μεγάλου σχήματος 

Δαυίδ). 
4) Λειτουργικά προηγιασμένων κώδ. Θ 154 Λαύρ. (Δανιήλ 

μοναχού "Αγιορείτου). 

5) Κοινωνικά «Αινείτε» καί «Γεύσασθε» Ε 25 Λαύρ. (Δαυίδ Ραιδε- 

στηνού) Ε 32 Λαύρ. (Δαυίδ Ραιδεστηνού) — «Γεύσασθε» Ε 173 Λαύρ. Θ 154 

Λαύρ. (Δαυίδ μοναχού "Αγιορείτου)- Κ 188 Λαύρ. (Δανιήλ μοναχού Γαβαλά),— 

τοΰ ενιαυτού 317 Εηροποτάμου. 
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Σημειωτέον ότι υπάρχει και έτερος μουσικός Δαυίδ ιερομόναχος ό Πεναρ- 

δής ό άπαντών εις τον μουσικόν Λαυριωτικόν κώδ. Ε 46, προς τον όποιον 

δεν πρέπει νά συγχέεται. 

Άλλ’ ή πολυτιμότερα κληρονομιά την οποίαν άφήκεν εις ημάς ό Ραι- 

δεστηνός Δαυίδ είναι ό ύπ’ αυτού γραφείς καί περισωθείς εις την μονήν τής 

Λαύρας περισπούδαστος αυτού μουσικός κώδιξ, ό χρονολογούμενος, ώς εϊδομεν, 

από του 1436. Εις 550 φύλλα δσα άπαρτίζουσι τον έν λόγφ κώδικα περιέκλει- 

σεν δ,τι υψηλόν εν τή ιερά τέχνη παρήγαγον οι προ τής άλώσεως χρόνοι 

μέχρι τής εποχής αΰτοϋ. Προπαιδευτικά περί τής ψαλτικής τέχνης, Π ροκείμενα, 

Δοχαί, Κεκραγάρια, Άνοιξαντάρια, Πολυέλεοι, Μεγαλυνάρια, Άμωμος, Τρι¬ 

σάγια, Λειτουργικά, Πολυχρονισμοί (του βασιλέως Ίωάννου καί τής Αύγού- 

στης Μαρίας καί του πατριάρχου Τωσήφ), Χερουβικά, Κοινωνικά (Κυριακών, 

τής έβδομάδος καί τοΰ ενιαυτού), Στίχοι καλοφωνικοί, Πρόλογοι κατ’ήχον, 

Κρατήματα, Θεοτοκία (εις πάντας τούς ήχους), Στιχηρά τοΰ Μηνολογίου, 

Τριωδίου καί Πεντηκοσταρίου και πλήθος ά'λλο ιερών μελψδημάτων οσα 

οι περιφανέστεροι ίεροφάνται τής ίεράς τέχνης από παλαιοτάτων χρόνων 

έμελοΰργησαν ι. Τό δέ σπουδαιότερον δτι μετά τών μελφδιών τούτων 

περιέσωσεν εις ημάς καί τά ονόματα τών διδασκάλων από τών αρχαίων 

χρόνων μέχρι τής εποχής του, ούτως ώστε μετ’ ασφαλείας νά δυνάμεθα νά 

καθορίσωμεν τον χρόνον τής ακμής τών παλαιών μελωδών μέχρι τών χρονι¬ 

κών ορίων τής άλώσειος καί τών μετά ταΰτα χρόνων. Διά τούτο, προς αποφυγήν 

τής μέχρι τούδε παρατηρουμένης αταξίας εις τά εΐδικώς συγγραφέντα περί 

τής ήμετέρας μουσικής καί τών μουσικών έργα, θεωρώ απαραίτητον νά 

αναγράψω ενταύθα τά εν τώ λαμπρφ τούτω κώδικι μνημονευόμενα τών 

μελωδών ονόματα μετά τών ποιημάτων αυτών κατ’ αλφαβητικήν σειράν, ΐνα 

χρησιμεύση ώς οδηγός ασφαλής εις τούς άσχολουμένους περί τά τοιαύτα. 

1) Άγαλλιανός (άγνωστον τίς έκ τών δύο· ό Θεόδωρος ή Μανουήλ 

ό δομέστικος τής Μ. Εκκλησίας) Κοινωνικά. 

2) Αθανάσιος ιερομόναχος. Μάθημα (ήχος πλ. α') «Σταυρφ σε». 

3) Άλμυριώτης (Λέων). Στιχηρόν τής 6 Ίανουαρίου «Θαμβός ήν». 

Στιχηρ. Τριφδίου «Ότε τφ σταυρώ». Στιχηρ. Πεντηκοστής «Γλώσσαι ποτέ». 

4) Άμηρούτξης Μιχαήλ. Μάθημα «Ό διά σέ θεοπάτωρ» — «Ύπό 

τήν σήν δέσποινα σκέπην» — «Ναός καί πύλη». 

ι Τό αύτό περίπου περιεχόμενον παρουσιάζει καί ό έτερος αύτόγραφος κώδιξ τοΰ 

Δαυίδ ό περισωθείς είς την μονήν τοΰ Παντοκράτορος (έν άγίφ νΟρει) καί γραφείς τφ 

1433. Τούτου εκτενή περιγραφήν άπέστειλέ μοι τή αιτήσει μου ό Σχολάρχης τής Άθο)- 

νιάδος Σχολής άρχιμ. Αθανάσιος ό Παντοκροτορινός, προς δν εκφράζω δημοσία τάς 

ευχαριστίας μου. Τοΰ δέ κώδ. τοΰ Δαυίδ, τοΰ περισωθέντος έν τή Λαύρα, ή λεπτομερής 

περιγραφή οφείλεται είς τήν πρόθυμον συναντίληψιν τοΰ συνεργάτου μου Γέροντος 

Σπυρίδωνος Λαυριώτου, τοΰ ίατροϋ, 
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5) ’Α μπελοκη π ιώτη ς. Κοινωνικά. 

6) Άνανεώτης (Μιχαήλ δομέστικος). «Τή ύπερμάχφ»—Στιχηρόν τή 

26 Όκτωβρ. «’Έχει μέν ή θειοτάτη». 

7) Ανδρόνικος. Μάθημα (ήχος α') «Ρίψεις Άδάμ εκ τής Έδέμ». 

8) Άργυρόπουλος. Κοινωνικά. 

9) Άργυρόπουλος Θεοφύλακτος. Κοινωνικά. — Μάθημα «Τήν 

άχραντον καί άσπιλον». 

10) Άργυρόπουλος Μανουήλ. Άμωμον.— Χερουβικά — Κοινω¬ 

νικά «Γεύσασθε»— «Σώμα Χριστού».— Θεοτοκία (ήχος δ') «Λάμψον μοι 

φως»—(ήχ. πλ. δ') «Βασίλισσα τών ουρανών». 

11) Άσάνης Νικόλαος (ό Κύπριος). Κοινωνικά. 

12) Βλατηρός (Μανουήλ ό Θεσσαλονικεύς). Κοινωνικά. 

13) Γαβαλάς Γεράσιμος. Κοινωνικά «Γεύσασθε» — «Σώμα Χριστού». 

14) Γαβαλάς Κωνσταντίνος ίερεύς. Άμωμον. 

15) Γαβριήλ ιερομόναχος. Κοινωνικά. 

16) Γεράσιμος ιερομόναχος. Κοινωνικόν «Σώμα Χριστού» — 

Τήν τιμιωτέραν μετ’ αναγραμματισμών — «Άγιος άγιος». Κοινωνικά — 

Μάθημα «ΧαΤρε Μαρία» (ήχος πλ. α') — Στιχηρά* 1 Ίανουαρίου «Σοφίας 

εραστής»—6 Αύγ. «Όρος τό ποτέ». 

17) Γεώργιος Γάνου (πρωτοψάλτης). Κοινωνικά. 

18) Γλυκύς (Ιωάννης). Άμωμον — Χερουβικά — Κοινωνικόν «Σώμα 

Χριστού». Τήν τιμιωτέραν μετ’ αναγραμματισμών — Θεοτοκία «Άνωθεν οί 

προφήται» (ήχος βαρύς) — «Τή ύπερμάχφ» μετά δύο οίκων—Στιχηρά 1 

Σεπτεμ. «Ή τών λειψάνων σου θήκη» — 16 Σεπτεμ. «Έκ δεξιών» — 26 

Σεπτεμ. «Ποταμοί»—26 Όκτωβρ. «Ό τής αλήθειας αήττητος» (τά γράμματα 

Ε Λέοντος δεσπότου, τό δέ μέλος Γλυκέος)—1 Νοεμβ. «Μεγάλων άξιωθέντες» — 

13 Νοεμβ. «Σέ ιόν μέγαν» — «Όσιε τρισμάκαρ» — 6 Δεκεμ. «Ιεραρχών τήν 

καλλονήν»—«Τών ανδραγαθημάτων σου»—«Ιεραρχών τό θειον κειμήλιον»— 

17 Δεκεμ. «Πνευματικώς»—22 Δεκεμ. «Προεόρτιος»—30 Ίανουρ. «Πάσαπνοή 

λογική»· 2 Ιουλίου «Φρένα» —15 Ίουλ. «Ό τριετής»— 27 Ίουλ.«Ή παμφαής» 

—Στιχηρά τού Τριωδίου —«Έκάθησεν απέναντι περιπαθώς δακρύων.» «Πάτερ 

αγαθέ»—«Άγιωσύνης δωρεά» — «Τεταρταΐον Λάζαρον» — «Λοιπόν καλώ τά 

έθνη» — Στιχηρά τού Πεντηκοσταρίου—«Άναστάς ό Ιησούς από τού 

τάφου»—«Φωτίζου φωτίζου»—«Άναλαμβανομένου σου Χριστέ». 

19) Γρηγόριος. Στιχηρόν 1 Ίανουαρίου «Πάντοίν τών αγίων άνε- 

μάξω» — Στιχηρόν Τριωδίου «Τήν θεοδώρητον χάριν». 

20) Γρηγόριος έκ Σηλυβρίας. Θεοτοκίον (ήχος α') «Άλλος σε 

κόσμος». 

21) Γυμνάσιος ιερομόναχος. Χερουβικά. 

22) Δαμασκηνός (Ιωάννης).— «Νύν σ;ί δυνάμεις». 
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23) Δαμιανός. Κοινωνικά. 

24) Δη μητριός Ραιδεστηνός. Κοινωνικά. 

25) Δοκιανός (Δημήτριος). Κοινωνικά — Στιχηρά Τριωδίου «"Ω 

πόσων αγαθών» — Θεοτοκίον (πλ. β') «Μή με στήσης» (Την ακμήν τοϋ 

Δοκιανοΰ, ό όποιος ή το μαθητής του Κουκουζέλη, ο Γ. Παπαδόπουλος ορίζει 

κατά τον Ι8°ν αιώνα!). 

26) Δομέστ ικος Τωανν ίνων.—Μάθημα « Ελέη σόν με είπεν ό Δαυίδ». 

27) Ευγενικός Μάρκος (ό εκ τής μονής τών Ξανθοποΰλων, διάφο¬ 

ρος Μάρκου του Εφέσου, προς ον άστόχως συγχέεται)Άμωμον— Χερου¬ 

β ικά— Κοινωνικά — «Γεΰσασθε» — «Σώμα Χρίστου»—Μαθήματα (ήχος β') 

«Τριάδα όμοοΰσιον»—«Τίς μή μακαρίσει σε»—«Δοξάζω του πατρός»—Στι- 

χηρά — 2 Αυγοΰστου «Χαίροις έν Κυρίφ» — Στιχηρά Πεντηκοσταρίου — 

«Άπέστειλας ήμιν Χριστέ»—«"Αγγελοι έν ούρανοΐς»—«Άσματικήν χορείαν». 

28) Ζακχαίος Ιωάννης, Κοινωνικά. 

29) Ηθικός Νικηφόρος. Άμωμον—«Εΐη τό όνομα του Κυρίου» 

—«Του δείπνου σου του μυστικοί» — «Σιγησάτω»—Θεοτοκία—(ήχος α') «Έν 

λυπαις σε» — «"Οντως δακρύων άξια» (πλ. β')—«Τή ύπερμάχφ»—Στιχηρά 8 

Σεπτεμ. «Νοερώς οΐ προφήται»—13 Σεπτεμ. «Άρατε πΰλας» — 16 Σεπτεμ. 

«Πάσα γλώσσα» — 21 Νοεμ. «5Αγαλλιάσθω ό Δαυίδ» — «Σήμερον ό θεοχώ- 

ρητος»—30 Νοεμ. «Τον κήρυκα» — «Ό πρωτόκλητος»—4 Δεκεμ. «Τήν χεΐρα 

τήν σήν Ιωάννη»—4 Τανουαρ. «Τον επί γης» —I Αύγ. «Ή πολΰαθλος»— & 

6 Αυγ. «Εις όρος υψηλόν». Δ 

30) Θαλασσηνός Θεόδωρος. Στιχηρόν 14 Σεπτεμ. «Σήμερονξΰλον». 

31) Θεόδουλος μοναχός. Στιχηρά Πεντηκοσταρίου «Άναστάσεως 

ήμερα» (αναγραμματισμός) — (τών Μυροφόρων) «Κρυπτόμενου τον Πέτρον» 

— Θεοτοκίον (ήχος β') «Πάσαν αμαρτίαν». . ί 

32) Θεόδωρος δομέστικος Καλλ ικ ρα τε ί ας. Κοινωνικά. 

33) Θηβαίος. ’Άμωμον. 

34) Ιωάννης πατριάρχης — Τρισάγιου νεκρώσιμου. 

35) Ίωάσαφ μοναχός—Θεοτοκία (ήχ. πλ. β') «Τήν πάσαν ελπίδα 

μου»—(ήχ. πλ. δ') «Τήν Θεοτόκον Μαρίαν». 

36) Κάλλ ιστός. Στιχηρόν 25 Δεκεμ. «Προ τής γεννήσεως». 

37) Καμπάνης (Ν ικόλαός) — ’Άμωμον — Μάθημα (ήχ. α') «Ριφείς 

έκ τής Έδεμ» — Στιχηρά 26 Όκτωβ. «Εύφραίνου έν Κυρίφ»—8 Νοεμβρ. 

«Συγχάρητε ήμΐν»—21 Νοεμ. «Μετά τό τεχθήναί σε» — 24 Τουν. «Πρέπει ψ 

τφ Ιωάννη». 

38) Καναβοΰ ρης Μανουήλ — Θεοτοκίον (πλ. β') «Χαΐρε παρθένε 

Μαρία». 

39) Καρβουναριώτης (Μανουήλ) — Στιχηρά Τριωδίου «Οΐμοι 

μέλαινα». 
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40) Κελαδινός — ’Άμωμον. 

41) Κλαδάς Θεόδωρος Κατακαλών. Χερουβικά. 

42) Κλαδάς (Το^άννης Λαμπαδάριος). Κοινωνικά. — - Άμοομον 

— «Γεΰσασθε» — «Έξηγέρθη»— «Σώμα Χρίστου»—Θεοτοκία (ήχος α') 

«Έν πάλαι προεκήρυξαν» — «Τή άειπαρθένφ» — «Τών ουρανίων ταγμά¬ 

των»— "Ανωθεν οί προφήται» — «Τήν παγκόσμιον δόξαν» — «Ιδού πεπλή- 

ρωται» — «Ποια του βίου τρυφή» — (ήχος β') «Παρήλθεν ή σκιά» — «"Ω θαύ¬ 

ματος»— «Οΐμοι οιον αγώνα» — (ήχος γ') «Πώς μή θαυμάσωμεν »— 

«Πολλάκις τήν υμνωδίαν» — (ήχος δ') «Λαμπάδα φαίδρυνον» — «Νεΰσον 

παρακ?^ήσεσι» — (ήχος πλ. α') «Ναός καί πύλη» — «Ήσαΐα χόρευε» — «Ταΐς 

πολυπλόκοις συμφοραΐς» — «Ψυχή τά ώδε πρόσκαιρα» — «"Ανθρωπε θρή- 

νησον» —(πλ. β') «Πάντονν προστατεύεις» — «Ό ποιητής καί λυτρωτής μου» 

— «Θεέ τριάς διαιρετή» (τά γράμματα Κωνσταντίνου Άσάνη) — (ήχος βαρύς) 

«Ψυχή τό έπιτίμιον» — «Μήτηρ μέν έγνώσθης»—«"Ανωθεν οί προφήται» 

— Μάθημα (ήχος α') «"Απας εγκωμίων» — «Τή ύπερμάχφ» (δυο στάσεις) — 

(ήχος γ') «Πάντα ματαιόιης» —(ήχ. δ') «"Οντως φοβερώτατον» —«Έσείσθη- 

σαν λαοί» — «Εύαγγελίζου γή χαράν μεγάλην» —(ήχος πλ. δ') «Σέ μεγαλΰνο- 

μεν» — «Ό δέ βασιλεύς ευφρανθήσεται» — «Τήν πάσαν ελπίδα μου» — «Έν 

τή φρικτή παρουσία σου» — «"Ανθρωπε στέναξον»—«Παράδεισε άγιώτατε» 

— Στιχηρά 8 Σεπτεμ. «Σήμερον ό τοΐς νοεροΐς» — Μεγαλυνάριον (6 Αύγου¬ 

στου)— Στιχηρά Τριωδίου «Ό διδάσκαλος λέγει» — «Ό τρόπος σου δολιό- 

τητος» — Στιχηρά Πεντηκοσταρίου «Άναστάσεως ημέρα»—«Τίς λαλήσει». 

43) Κοντοπετρής (Γεώργιος δομέστικος)—Τήν τιμιωτέραν, 

μετ’ αναγραμματισμών. 

44) Κορώνης Ά γ ά θ Ο) ν - Κοινωνικά - Χερουβικά. 

45) Κορώνης (Ξένος) — Χερουβικά—«Έπί σοί χαίρει κεχαριτω- 

μένη» —Άμωμον — Κοινωνικά— «Γεΰσασθε» — Τήν τιμιωτέραν, μετ5 άνα-, 

γραμματισμών — Θεοτοκία (ήχος α') «Τήν ζωοδόχον πηγήν» — «Ποιαν σοι 

επάξιον φδήν» — «Ιδού ταλαίπωρε» — «Άλλ* όταν έ'λθης τά κρυπτά» — 

(ήχος γ') «Έν Σιναίω τώ όρει»—(ήχος πλ. α') «Χαΐρε ή καλλονή» — (ήχος 

πλ. β') «Πληθύς ανθρώπων» — «Εί θέλεις άνθρωπε»— (ήχος πλ. δ') «Ταΐς 

εις έμέ» — «Τοΐς άκαθάρτοις λογισμοΐς»— «"Ω πώς Χριστέ» — «Αυτός μόνος 

υπάρχεις αθάνατος» — (ήχος πλ. α') «Καρδία νώ τε καί ψυχή» — «"Ω πόσων 

θρήνων άξια» — «"Οταν εΐς νουν τό φοβερόν» — «Ώς έπί θρόνου» — (ΤΗχος 

πλ. β') «Τούς Θεοτόκον σε» — «Μεταβολή τών θλιβομένων» — «Άνανδρος 

μήτηρ» — «Τής άκηράτου σου»—(ήχος βαρύς) «Πολλά πολλάκις»—«Χαί- 

ροις οικουμένης» — «Αμαρτωλών τάς δεήσεις»— «Τή ύπερμάχφ» —Στιχηρά 

8 Σεπτεμ. «Σήμερον στειρωτικαί» — 6 Όκτωβ. «'Ως υπηρέτης» — 14 Όκτωβ. 
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(εΐς "Αθανάσιον πατριάρχην Κων/πολεως1) «Αθανάσιε πάτερ»—15 Δεκεμ. 

«Τον εν μάρτυσι»—6 Ίανουαρ. «Σήμερον ό Χριστός» — «Ειδοσάν σε ΰδατα» 

— 20 Ίανουαρ. «Των έν τφ βίφ»—23 Ίανουαρ. «Την των χρόνων»—-25 

Ίανουαρ. «Ή γρήγορος γλωσσά σου»—30 Ίανουαρ. «Φωστήρες Ιξέλαμψαν» 

— 2 Φεβρ. «Τον ιερόν ή ιερά»—9 Μαρτ. «Την λίμνην» — 23 "Απριλίου 

«Του μεγάλου βασιλέως»—24 Ιουνίου «Τούς τής εύσεβείας» — 5 "Ιουλίου 

«Την τού Κυρίου» — 22 Ίουλ. «Είςτό μνήμα»—Πολυχρονισμόν (6 Ιανουά¬ 

ριου)— Στιχηρά Τριωδίου. «Παντοκράτορ Κύριε» — «Άδάμ ό φύλαξ τής 

Έδέμ» — Στιχηρά Πεντηκοσταρίου' «"Ώ θείας, ώ φίλης» — «Παρά τό φρέαρ 

τού Ιακώβ» — «Δικαιοσύνης ήλιε» — «"Εν ταΐς αύλαις σου υμνήσω σε» — 

Μάθημα (ήχος θ') «Συ μου γλυκασμός» (τά γράμματα Ισιδώρου πατριάρχου)2. 

46) Κουκουζέλης (Ιωάννης). ’Άμωμον- Κοινωνικά-«Νύν αΐ δυνά¬ 

μεις» — «Γεύσασθε» —Την τιμιωτέραν μετ" αναγραμματισμών — «Την ό'ντως 

Θεοτόκον» — Θεοτοκία (ήχος α') «Οϊμοι ψυχή τί ραθυμεΐς» — «Άπάσης 

πλάνης» — (ήχος β') «ΈπΊ ξύλου βλέπουσα» — (ήχος πλ. α') «Ο’ίμοι τό τέλος 

άνθρωπε» — «Την φοβεράν σου» — «Θρηνώ καί κλαίω» — (ήχος βαρύς) 

«"Άνωθεν ο! προφήται» — «Μήτηρ Παρθένε» — «Θρήνησον, κλαϋσον»— 

«Ιδού ψυχή» — (ήχος πλ. δ') «Στήθι και βλέψον»—Μαθήματα (ήχ. α') — 

«Έκύκλωσεν ημάς» — «Γαστήρ θεοχαρίτωτε» — «Σφαγήν σου τήν άδικον» 

— «*Άν βάρος με τών λυπηρών» — «Εΐκών ε’ιμι» — «Ιδού γάρ κτίσις άπασα» 

— «Υπέρ ληστήν καί Μανασσήν» — «Τί μάτην τρέχεις, άνθρωπε» — «Ούδείς 

μοι τότε βοηθός» — «Εί καί σταυρόν υπομένεις» — (ήχος β') «Εϊς νούν άν 

λάβω» — «°Ώ απάτη τού βίου» —(ήχος γ') «Τέκνον μου πλάστα» — «"Οντως 

δακρύων άξια» — (ήχος δ') «Όντως φοβερώτατον» — «Λέλυται φύσις» — 

«"Έχοντές σε Θεοτόκε» —(ήχος πλ. β') «Φεύ τί τό ξένον» -- «Μετά κλαυθμών 

καί δδυρμών» — «Έξομολογήσομαί σοι» — (ήχος βαρύς) «Ότε τό πάθος» — 

(ήχος πλ. δ') «Ή σε τεκούσα» — «Παρισταμένη τφ σταυρφ»— «Νεφέλη 

κούφη» — «Αιμοχαρής άπάνθρίοπος» — «Πάθος όρώσα» — «Έγώ δέ πώς» 

— «Τή ύπερμάχω» — Στιχηρά- 26 Σεπτεμ. «Εύαγγελιστά» — 21 Νοεμβρ. 

«"Άγγελοι τήν είσοδον» — 15 Δεκεμ. (Παύλου τού έν τφ Λάτρφ) «"Οσιε 

πάτερ τής φωνής» — 1 Ίανουαρ. «Σοφίας εραστής» — 6 Ίανουαρ. «Μεγά- 

λυνον ψυχή μου»—25 Ίανουαρ. «Λόγω Θεού» — 2 Φεβρ. «Άκατάληπτόν 

έστι» — 5 Ίουλ. (Αθανασίου τού έν τφ "Άθω) «Περικυκλούντες» — 28 Ίουλ. 

1 Ό δσιος Αθανάσιος πατριάρχης Κ/πόλεως άνέβη δίς έπίτοϋ θρόνου- τό α°ν 1289- 

1293, τό βον 1303-1311. Ό Κορώνης Ξένος ό μελοποιήσας τό εις αυτόν Ίδιόμελον ζη 

άρα κατά τον ιδ' αιώνα καί ουχί κατά τον ια' ώς γράφει ό Γ. Παπαδόπουλος (Συμβολαί 

είς τήν ιστορίαν τής παρ’ ήμΐν εκκλησιαστικής μουσικής σ. 266). 

2 Έπατριάρχευσεν 6 Ισίδωρος άπό του 1347 -1350- ό Κορώνης μελοποιεί τούς στί¬ 

χους τού Ισιδώρου· μία έτι άπόδειξις ότι ό Κορώνης ήν σύγχρονος τοϋ Ισιδώρου άκμά- 

ζων κατά τόν ιδ' αιώνα. 
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(όσιας Ειρήνης) «Τήν αγνήν» — 25 Μαρτ. «Ευαγγελίζεται ο Γαβριήλ» — 

«Εύαγγελίζου γή»—8 Ιουνίου «Μακαρίσωμεν πάντες» — 8 Σεπτ. «Έξ 

άκάρπου» — 14 Σεπτεμ. «Διά πιστών βασιλέων» —26 Σεπτ. «Καί τά νικητή¬ 

ρια» — «"Εν αρχή ήν δ λόγος» — 26 Όκτωβ. «Απόλαβε» — «Φρούρησον 

ημάς» — «Κατά τήν ασματίζουσαν»—8 Νοεμ. «Σκέπασαν ημάς»—«Τούς 

ορθοδόξους άνακτας» — 6 Αύγ. «Τό Θαβώριον ό'ρος» — «Ουρανοί» — 15 

Αύγ. «Καί συν αυτή» — «ΧαΤρε κεχαριτωμένη» — «Άλλ’ ώ Παρθένε» — 29 

Αύγ. «Άλλ’ ήμεΐς τόν βαπτιστήν» — «Ώρχίσατο ή μαθήτρια» — «Πάσα 

πνοή» — Στιχηρά τοϋ Τριωδίου — «Άλλ’ ώς οΐκτίρμων καθαρόν» —«Λοιπόν 

ώ ψυχή» — «Άλλ’ ώ παράδεισε» —«Ευρίσκω τήν είσέλευσιν» — «Άλλα 

πενθών άλλα θρήνων» — «"Ώ τοϋ θαύματος τί τό περί ημάς» — «Ίνα σώση 

τόν κόσμον» (Τής Σταυροπροσκυνήσεως) — «Ευλογημένος ό έρχόμενος» — 

Στιχηρά τοϋ Πεντηκοσταρίου — «Τότε κατηργήθη ή αφωνία». 

47) Κουκούλάς (Μιχαήλ ίερεύς). Μάθημα (ήχος πλ. β') «Τίς 

μοι τόν θρήνον». 

48) Λάσκαρις Ιωάννης άπό τής Κρήτης — Θεοτοκία (ήχος 

πλ. δ') «Ανύμφευτε Παρθένε» — «Έξέστη επί τούτφ» — «Όλος ει σώτερ 

γλυκασμός». 

49) Λάσκαρις "Ιωάννης Πηγωνίτης. Κοινωνικά. Θεοτοκία (ήχος 

γ') «Τήν ωραιότητα»—(ήχος α') «Χαίρε ή τής χάριτος πηγή» —(ήχος πλ. α') 

«Χαιρε πύλη»—(Εικάζω δτι δ Πηγωνίτης καί ό άπό τής Κρήτης Λάσκαρις 

είναι τό αυτό πρόσωπον). 

50) Μαγουλάς Κωνσταντίνος. Κοινωνικά — Θεοτοκίον (ήχος δ') 

«Ταχύ συνεισέλθωμεν»—Τή 6 Αύγ. «'Άπας γηγενής». 

51) Μακάριος ιερομόναχος — Κοινωνικόν «Σώμα Χριστού». 

52) Μανουγράς Θεόδωρος—’Άμωμον—Στιχηρά 25 Δεκεμ. «’Άκουε 

ούρανέ» — 6 Ίανουαρ. «Τί αναχαιτίζει»—6 Αύγ.«Προτυπών τήν άνάστασιν» 

— Στιχηρά Τριφδίου «Προ έξ ημερών τού πάσχα». 

53) Μανουήλ ίερεύς όρφανοτρόφος. "Άμωμον. 

54) Μοσχιανός (Γεώργιος δομέστικος δ Λαοσυνάκτης). Κατα- 

νυκτικόν «"Άνθρωπε τίς ή πλάνη σου» — «Πατέρα υιόν»— Κοινωνικόν 

«Γεύσασθε» καί έ'τερον Κοινωνικόν «Σώμα Χριστού». 

55) Ούρανιώτης (Ιωάννης πρωτοψάλτης). Κοινωνικά—«Έξη- 

γέρθη» (δύο). 

56) Πανάρετος (Γεώργιος). ’Άμωμον — Κοινωνικά — Τήν τιμιω- 

τέραν μετ" άναγραμματισμών., 

57) Πατζάδος (Μιχαήλ). Στιχηρά 25 Μαρτ. «Άπεστάλη άγγελος» 

— 23 Άπριλ. «Άνέτειλε τό έαρ»—29 Αύγ. «Γενεθλίων τελουμένων». 

58) Π ρ ο π αλ ά ς Μιχαήλ. Κοινωνικά. 

59) Ραιδεστηνός Δαυίδ. Κοινωνικά — «Γεύσασθε». 
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60) Σγουρόπουλος (Γεώργιος ό Δ ο μέ σηκός). Μάθημα (ήχος 

πλ. α') «Ή δημιουργική»— Κοινωνικά «Σώμα Χρίστου». 

61) Σπανός Κωνσταντίνος ίερεΰς. ’Άμωμον. 

62) Σπανός Μανουήλ ίερεύς. ’Άμωμον. 

63) Σταυράκιος (Ιωάννης) χαρτοφΰλαξ Θεσσαλονίκης. Στι- 

χηρόν 26 Όκτωβρ. «Τρισαριστεΰ άντιλήπτωρ». 

64) Συγγρός1 Άνδρέας. Κοινωνικά — Μάθημα (πλ. δ') «Αυτός 

μόνος υπάρχεις αθάνατος». 

65) Τραμουντάνης Νικόλαος πρωτοψάλτης Ρόδου. Χερουβικά. 

66) Τσακνόπουλος (Ιωάννης) — «Τη ύπερμάχφ». 

67) Φαρδιβουκης (πρωτοπαπάς αγίων αποστόλων).—’Άμωμον. 

68) Φερεντάρης. Κοινωνικά. 

69) Φωκάς (Ιωάννης Λαμπαδάριος) εκ Κρήτης — Κοινώ¬ 

ν ικά— Θεοτοκίον (ήχος πλ. δ') «Σέ γάρ έχω ελπίδα»—Μάθημα (ήχος πλ. δ') 

«*Ω βάθος άγαθότητος» (τά γράμματα Μανουήλ Σαμβίου). 

Οί 69 ουτοι μουσικοδιδάσκαλοι άκμάζουσι προ τής άλώσεως· οί δέ περί 

τά χρονικά διαστήματα πλανηθέντες δΰνανται έπί τή βάσει του ανωτέρω 

καταλόγου νά επανορθώσουν τάς χρονολογικάς αυτών πλάνας. 

12. 

Δημήτριος Ιερομόναχος Παλαμας εκ Μεσημβρίας. 

“Άγνωστος είς τους συντάκτας τών καταλόγων τών μουσικών τής Θράκης 

και εις τον Γ. Παπαδόπουλον. Τούτου φέρονται αναγραμματισμοί είς τον 

Λαυριωτικόν κώδικα Θ207 (Δημητρίου ΐερομονάχου Παλαμά εκ Μεσημβρίας) 

13. 
Δη μητριός 6 Ραιδεστηνός. 

Μνημονεύεται εν τω Β' καταλόγω τοΰ Α. Σταμουλη (κατά τον ΤΗίΕαιιΙ) 

ώς πρεσβυτερος. Ύπό τήν ιδιότητα ταύτην, τοΐί πρεσβυτέρου, ούδαμοΰ τών 

γνωστών μοι κωδίκων τό δνομα αυτού συνοδεύεται. ’Ήκμασεν εις τους προ 

τής άλώσεως χρόνους, καταριθμούμενος εν τω κώδικι του Δαυίδ (Ε 173) 

μεταξύ τών αρχαίων διδασκάλων, έμελοποίησεν τά εξής: 

1) Χερουβικά κώδ. Κ 172 Λαΰρ. (Δημητρίου). 

2) Κοινωνικά «Άνέβη 6 Θεός εν άλαλαγμω» Ε 8 Λαΰρ. (Δημητρίου 

Ραιδεστηνοΰ)—«Αινείτε τον Κύριον» Ε 173 Λαυρ. Ε 128 Λαυρ. 271, 307 και 

309 Ξηροποτάμου· έτερον είς ήχον βαρΰν είς τους Λαυριωτικούς Θ 154 

φ. 168. I. 184. Κ 151. Κ 175. — «Γεΰσασθε καί ΐδετε» Κ. 188 Λαΰρ. 46 

τών Βλατάδων. 

ι Είς άλλους κώδικας καλείται Σιγηρός. 

3) Ειρμούς καλοφωνικούς Λ 156 Λαΰρ. «Τύπον τής αγνής 

λοχείας σου» (Δημητρίου)' 291 Ξηροποτ. 

4) Στιχηράριον καλοφωνικόν Κ 134 Λαΰρ. («Δημητρίου πρω¬ 

τοψάλτου». ’Άν ό Ραιδεστηνός ήτο καί πρωτοψάλτης μοί είναι άγνωστον). 

Τον Δη μήτρων Ραιδεστηνόν αγνοεί ό Γ. Παπαδόπουλος. 

14. 
Διονύσιος ό Ήρακλείας. 

Ό υπό του κ. Α. Σταμοΰλη απλώς ώς «Διονΰσιος Ήρακλείας» (κατά τον 

Πίτρα) σημειοΰμενος είναι ό κατά τά ετη 1591-1600 άρχιερατεΰσας Διονΰσιος 

(Θρακικά ζ", 75 σημ. 1), αποκλεισμένου τοΰ νεωτέρου Διονυσίου του από Τυρο- 

λόης, τφ 1830 προαχθέντος είς τήν μητρόπολιν Ήρακλείας, διότι τά μουσικά 

αυτοΰ έργα, τά Χερουβικά, κεΐνται είς δΰο Λαυριωτικούς κώδικας τον Ε 128 

καί Κ 188 χρονολογούμενους, τοΰ μέν πρώτου από τοΰ 1741, τοΰ δέ δευτέρου 

από τοΰ 1739.Ό Διονΰσιος έμελοποίησε χερουβικά τά όποια έν Άγίφ ’Όρει 

ήσαν λίαν διαδεδομένα ώς μαρτυρεί ή παρουσία αυτών εις τούς Λαυριωτικούς 

κώδ. Ε 10. Ε 162. Ε 128. I 189. Κ 188 καί τον Ξηροποταμινόν 317. 

15. 

Λοσίθεος μοναχός Ραιδεστινός. 

’Άγνωστός είς τούς συντάκτας τών καταλόγων τών μουσικών τής Θράκης 

και τον Γ. Παπαδόπουλον. ΈτΓ όνόματι αυτοΰ εΰρηται είς τούς Λαυριωτι- 

κούς κιοδικας Ε 132 καί Κ 157 εν Κοινωνικόν («Δοσιθέου μοναχού τοΰ Ραι- 

δεστινοΰ»). Εικάζω οτι ήν Αγιορείτης. 

16. 

θεόδουλος μονάχους Αίνίτης. 

Ό Θεόδουλος οΰτος ό έν Άγίω ’Όρει ασκούμενος καί Θεόδουλος νεώτε- 

ρος είς τά μουσικά αυτοΰ έργα καλούμενος προς διάκρισιν τοΰ παλαιού Θεο- 

δοΰλου, τοΰ δομεστίκου τής μονής τών Μαγγάνων, ήκμασε περί τά μέσα του 

18ου αίώνος, τήν μουσικήν έδιδάχθη παρά τοΰ Λαυριώτου προηγουμένου 

Σεραφείμ τοΰ Μιτυληναίου, διασήμου μουσικοδιδάσκαλου καί γραφέως ικα¬ 

νών μουσικών κωδίκων. Τούτο βεβαιοΰμεθα έκ τοΰ αύτογράφου κώδικος 

τοΰ Θεοδοΰλου Θ 200 τής Λαύρας, έν φ έν φ. 162° σημειοΐ- «Έγράψη τό 

παρόν βιβλίον οί Οίκοι διά χειρός Θεοδοΰλου μοναχού 1750»· καί έν φ. 164 

«Έδιδάχθην παρά τοΰ μουσικωτάτου καί μελλυρρηιοποιοΰ άρίστου πάντων 

καί διδασκάλου μου κυρίου Σεραφείμ Λαυριώτου τοΰ καί προηγουμένου». 

Είς τά ποιήματα αυτοΰ σημειοΰται ότέ απλώς Θεόδουλος, ότέ μοναχός Θεό¬ 

δουλος, ενίοτε Αγιορείτης καί είς τον Λαυριωτικόν κώδ. Κ188 Θεόδουλος 
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μοναχός Αίνίτης. Ό Θεό δούλος συνεχίζων τήν από του Κουκουζέλη μέχρι 
των ήμερων του 'Αγιορειτικήν λαμπράν παράδοσιν έδίδασκε την ίεράν τέχνην 

καί εις τούς συμμοναστάς αυτού, ώς τούτο δήλον γίνεται έκ σημειώματος 

τού ανωτέρω Λαυριωτικού πώδ. (Κ188 φ. 254) γραφέντος υπό τού Έσφι- 

γμενίτου ίεροδιακόνου Μελχισεδέκ (τώ 1739) έν ω λέγει, δτι έγένετο μαθη¬ 

τής τού Θεοδούλου και Νικολάου τού από Άδριανουπόλεως. Ό έν λόγιο Μελ- 

χισεδέκ εις τον ιδιόγραφον αυτού τούτον κώδικα εις εν των Χερονβικών τού 

Θεοδουλου προσέθηκε και «τού Αίνίτου»- επομένως ή μαρτυρία αύτη τού 

μαθητού τού Θεοδουλου δτι εξ Αίνου κατήγετο 6 Θεόδουλος δεν επιδέχεται 

άντίρρησιν. Είς τούς μουσικούς κώδικας δυο άπαντώσιν ομώνυμοι μουσικοδι¬ 

δάσκαλοι, Θεόδουλος ό δομέστικος των Μαγγάνων, και ό ήμέτερος Θεόδου¬ 

λος, οστις έν τού παλαιού Θεοδουλου έργον έν κώδ. Κ173 τής Λαύρας εξή- 

γησεν έκ τής παλαιάς γραφής, ώς μαρτυρεί ό ίδιος· «Τά λυπηρά τής λύπης», 

Θεοδούλου τού παλαιού έξηγηθέν υπ’ εμού καθώς έν άγίω δρει -ψάλλεται». 

"Αλλ1 δπου άπαντώσιν είς τούς κώδικας δύο ή καί περισσότεροι συνώνυμοι 

τής αυτής ίδιότητος ή διάκρισις των έργων τούτων είναι δυσχερής. Και είναι 

μέν αληθές δτι εις τό ό'νομα τού παλαιού Θεοδούλου προστίθεται πολλάκις 

και τό «δομέστικος των Μαγγάνων» άλλα ούχι πάντοτε- διότι παρειήρησα 

δτι και είς κώδικας τού ιε' αίώνος τά έργα τούτου επιγράφονται απλώς «Θεο¬ 

δούλου μοναχού». Διά τούτο τά είς τούς κώδ. τούς συγχρόνους τού νέου 

Θεοδούλου ή και μεταγενεστέρους τού 18ου αίώνος άπαντώντα ποιήματα 

υπό την επιγραφήν «Θεοδούλου μοναχού» άπέδωκα είς τον Αϊνίτην καί 

'Αγιορείτην Θεόδουλον, τά δέ είς παλαιοτέρους κώδικας είς τον δομέστικον των 

Μαγγάνων. 

Κατά ταΰτα είς τόν Αϊνίτην Θεόδουλον άνήκουσι τά εξής: 

1) Δοχαί Θ 167 καί Κ176 Λαύρας. 

2) Άλληλουάριον Ε1 Λαύρ. (Θεοδούλου). Ε4 Λαύρ. Ε6 Λαύρ. Ε8 

Λαύρ. Ε 130 Λαύρ. Ε132 Λαύρ. Θ152 Λαύρ. Θ153 Λαύρ. Θ162 Λαύρ. 

I 184 Λαύρ. (Θεοδούλου μοναχού). Κ172 Λαύρ. Κ188 (Θεοδούλου μοναχού). 

3) Δοξολογίαι (επτά) Θ 167 Λαύρ. 

4) Λειτουργικά Ε148 Λαυρ. 

5) Χερουβικά Ε128 Λαύρ. Ε132 Λαύρ. 1148 Λαύρ. Θ154 Λαύρ. 

(ήχος βαρύς, α', καί β'). Κ168 Λαύρ. Κ 188 φ. 254 Λαύρ. (Θεοδούλου μονα¬ 

χού Αΐνίτου). 

6) Μαθήματα Ε 108 Λαυρ. «Καί σώσον τάς ψυχάς ημών», 

7) Θεοτοκία καλοφωνικά Κ137 Λαύρ. (τού Μπερεκέτου συντμη- 

θέντα υπό Θεοδούλου). 

8) Κοινωνικά Θ 154 Λαύρ. 

9) Προσόμοια άργά μετά κρατημάτων ψαλλόμενα εις τάς αγρυ¬ 

πνίας Μ 22 φ. 146 Λαύρ. 
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Περί τού Θεοδούλου τούτου ούτε οί συντάκται τών καταλόγων τών 
Θρακών μουσικών ποιούνται λόγον, ούτε ο Γ. Παπαδόπουλος. 

17. 

Θεόδωρος Δομέστικος Καλλικρατείας. 

Εις τόν Β' κατάλογον τών μουσικών τής Θράκης (Θρακικά Δ, 371) ό 

δομέστικος τής Καλλικρατείας καλείται (κατά τόν Ρΐίτα καί ΤΗΐΠ&αί:) εσφαλ¬ 

μένους Κλαδά:. Τούτο δεν είναι άληθές. Ή σύγχυσις προήλθεν έκ τής συν- 

ωνυμίας τριών άρχαίων μουσικοδιδασκάλοον, τού Θεοδώρου Κλαδά, τού Θεο¬ 

δώρου Γλαβά καί τού Θεοδώρου δομεστίκου. Ό Κλαδάς Θεόδωρος φέρεται 

εις τόν κώδικα τού Δαυίδ (Ε173 Λαύρ.) ώς ποιητής χερουβικών έπιγραφο- 

μένων «Θεοδώρου Κλαδά Κατακαλών»- 6 Θεόδωρος Γλαβάς (ή Κλαβάς 

κατά τόν κώδικα τού Δαυίδ), κατά τήν μαρτυρίαν τών Λαυριωτικών κωδί¬ 

κων Ε148 καί Λ 166 ήν πρωτοψάλτης Μαρωνείας καί νοτάριος (ΐδ. κατω- 

τέροο), ό δέ Θεόδωρος, ό τής Καλλικρατείας δομέστικος, άρχαϊος καί ούτος 

μουσικός καί προ τής άλώσεως άκμάσας, ούδαμού φέρει τό έπίθετον Γλαβάς 

ή Κλαβάς ή Κλαδάς. Είς τά έργα αυτού τιτλοφορείται «δομέστικος Καλλι- 

κρατείας» άνευ προσθέτου επιθέτου. Ό Δαυίδ Ραιδεστηνός δστις εις τόν αύτό- 

γραφον αυτού κώδικα περιέλαβε καί τούς δύο διδασκάλους διακρίνει αυτούς 

άπ’ άλλήλων. Τόν μέν καλών Θεόδωρον Κλαβάν, τόν δέ Θεόδωρον δομέστι- 

κον Καλλικρατείας. Επίσης είς τόν Ξηροποταμινόν κώδ. 309 φέρονται Κοι¬ 

νωνικά Θεοδώρου δομεστίκου Καλλικρατείας καί ολίγον κατωτέρω είς τόν 

αυτόν κώδικα Κοινωνικά Θεοδώρου Γλαβά καί μάθημα Θεοτοκίον Θεοδώ¬ 

ρου καί πάλιν τού Γλαβά. ’Άλλα τά κοινωνικά τού Δομεστίκου Καλλικρα- 

τείας καί άλλα τού πρωτοψάλτου Μαρωνείας Γλαβά- άλλο επομένως πρόσωπον 

τό έν καί διάφορον τό άλλο Τού Δομεστίκου Καλλικρατείας φέρονται Κοι¬ 

νωνικά είς τούς Λαυριωτικούς κώδ. Ε128. Ε173. Θ154. I 184 καί τούς 
Ξηροποταμινούς 307 καί 309. 

Καί τόν Θεόδωρον τούτον άγνοεί ό Γ. Παπαδόπουλος. 

18. 

Θεόδωρος 6 Γλαβάς 

νοτάριος και πρωτοψάλτης Μαρωνείας. 

Περί -τού διδασκάλου τούτου ούδένα λόγον ποιείται ό Γ. Παπαδόπουλος 

είς τό περί τών μουσικών καί ποιητών αυτού εργον. Κατά τήν μαρτυρίαν 

άρχαίου Λαυριωτικού κάώικος, τού Λ 166 (ιε' αίώνος), καί ετέρου νεωτέρου 

τού Ε 148 τής αυτής Λαύρας, ό Θεόδωρος Γλαβάς ήν πριοτοψάλτης Μαρω¬ 

νείας καί νοτάριος άκμάσας προ τής άλώσεως. Τούτου σημειώ τά εξής έργα: 

Επετηρις Εταιρείας: Βϋζαντ. Σπουδών, έτος ΙΒ . 5 
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1) Θεοτοκία κώδ. 1402 Βατοπεδίου· Ε 128 Λαΰρ. «Δέσποινα του 

κόσμου» (ήχος πλ. β') άναποδισμός από του «Μή καταπίστευσης με» (Θεοδώ¬ 

ρου Γλαβά)· Λ 166 Λαΰρ. (Θεοδώρου Γαβρά καί πρωτοψάλτου Μαρωνείας). 

2) Μάθημα (ήχος γ') «Σώσον με Κύριε ό Θεός μου» Ε 148 Λαΰρ. 

(πρωτοψάλτου Μαρωνείας νοταρίου Γλαβά). 

3) ’Ά μ ωμός Ε 173 Λαΰρ. (Θεοδ. Κλαβά). 

4) Αναγραμματισμοί I 184 Λαΰρ. 

5) Κοινωνικά 307 Ξηροποτάμου. 

19. 

Θεόδωρος Άδριανονπολίτης. 

“Άγνωστος και ούτος εις τούς συντάκτας των καταλόγων των μουσικών 

τής Θράκης καί τόν Γ. Παπαδόπουλον. Τοΰτου φέρονται μελωδήματα εις τόν 

κώδ. τής Λαύρας ϊ 79. 

20. 

Θωμάς 6 Ραιδεοτηνός. 

Έν τω Α' καταλόγψ των μουσικών τής Θράκης (Παράρτημα Γ' τόμου 

Θρακικών σ. 224) ό Θωμάς φέρεται άποθανών τφ 1868. Τούτο δεν είναι 

αληθές διότι τοϋ Ραιδεστηνού Θωμά έργα σώζονται εις κώδικας τού Ι8°ν ^ 

αϊώνος, τόν ύπ’άριθ. 307 τού Ξηροποτάμου και τόν Η 141 τής Λαύρας. 

Ό πρώτος περιέχει Κοινωνικά και ό δεύτερος Μαθήματα· άμφότεροι έπιγρά- 

φουσι ταύτα «Θωμά Ραιδεστηνού»· επομένως ήκμασε κατά τόν 180ν αιώνα 

καί πιθανόν καί ένωρίτερον. Εις τόν Λαυριωτικόν κώδ. Κ 17ο φ. 384 φέρονται 

Θεοτοκία καί στίχοι εις την Θεοτόκον «ποίημα Θωμά ϊερέως, οΰ τό 

έπίκλην Κορδοκολού»- αυτόθι ετερα Θεοτοκία «ποίημα τού μακαριωτάτου 

Ίωάννου ιερέως Κορδοκόλου»· καί έν κώδ. Ε 49 Λαύρας κράτημα «Θωμά 

Κορδοκότου» καί άλλο αυτόθι «Ίωάννου Κορδοκότου»· καί έν κώδικι Ε 155 

Λαΰρ. μάθημα Στιχηρόν «Όρώσα σε ή κτίσις» ποίημα «Θωμά ιερέως» εχουσιν 

άρά γε οι οΰτω φερόμενοι ομώνυμοι σχέσιν προς άλλήλους; είναι ό Ραιδε- 

στηνός Θωμάς ό οΰτω Κορδόκολος ή Κορδόκοτος έπωνυμοΰμένος, ή άλλοι 

τινές ξένοι προς αυτόν καί διάφοροι; 

• Ιωακείμ ό Βιζΰης ό Άλαμπάοης. 

Περί τού Βιζΰης Ιωακείμ έγραψα τά δέοντα έν μελέτη περί τών 

Μητροπολιτών τής Θράκης δημοσιευόμενη κατά τό τρέχον έτος εις τόν Ηον 

τόμον τών Θρακικών. Συμπληρωματικώς τών όσων περί τών μουσικών αυτού 

έργων είπον παραπέμπω ενταύθα εις περισσοτέρους κώδικας, ΐνα δειχθή 
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ή εύρεΐα τών μουσικών αυτού έργων διάδοσις ιδία παρά τοΐς Άγιορείταις, 

οιτινες τόσην αγάπην καί έπίδοσιν είχον εις την ίεράν τέχνην κατά τούς 

παρελθόντος αιώνας, έν άντιθέσει προς την σημερινήν ακαρπίαν καί στασι¬ 

μότητα. Κατά την μαρτυρίαν τού Βατοπεδινού κώδ. 1427 (ΐδε κατάλογον 

Μονής Βατοπεδίου σ. 227) ό Ιωακείμ έγένετο μαθητής τού διάσημου μουσι¬ 

κοδιδάσκαλου Βαλασίου τού ιερέως τού νομοφΰλακος, μεγάλως διαπρέψας 

έν τή τέχνη. Τού μουσολήπτου τοΰτου ιεράρχου σφζονται τά εξής: 

1) Χερουβικά εις τούς Λαυριωτικούς κώδικας Ε 46. Ε. 58 (Ιωακείμ 

άρχιερέως τού καί Σαλαμπάση). Ε 127 (Ιωακείμ Βιζΰης). Ε 128 (τρία. 

Ιωακείμ τού Βιζΰης). Ε 130 (εν). Ε 132 (τρία), Θ 153 («Ιωακείμ Βιζΰης 

δι“ αίτήσεως Αθανασίου Άδριανουπόλεως»· ό Αθανάσιος ούτος είναι 

ό Άδριανουπολίτης λογιώτατος Αθανάσιος, ό τόν ομώνυμον Κρήτα διαδε¬ 

χθείς (Θρακικά ζ", 42). Θ 167 (Βιζΰης). Κ 188 (Ιωακείμ Βιζΰης Σαλαμπάση). 

Λ 151. καί είς τούς Ξηροποταμινούς 91 (Ιωακείμ άρχιερέως). 373 φ. 170 

(Ιωακείμ άρχιερέως). 309 (Σαλαμπάση). 313 (Σαλαμπάση). 366 (Ιωακείμ). 

Καί μικρόν κατώτεροι έτερα Χερουβικά (Σαλαμπάση). 

2) Κοινωνικά εις τούς Λαυριωτικούς Ε 128 (έν). Ε 130 φ. 269 (έν). 

Θ 154 (ήχος βαρύς). Κ 150. Κ 168. (Βιζΰης) Λ 151 (Βιζΰης). καί τούς Ξηρο- 

ποταμινούς 317 (Βιζΰης) 370 (Ιωακείμ άρχιερέως). 

Έν τφ Β' καταλόγφ τών μουσικών τής Θρφκης (Θρακικά Δ, 371) καθ’ 

ύπόδειξιν τού Πίτρα φέρεται μεταξύ τών μουσικών καί ό Βιζΰης Ιωάννης, 

ο στις είναι ανύπαρκτος. Έκ παραναγνώσεως τού Ιωακείμ προήλθεν ό Ιωάν¬ 

νης Βιζΰης ή ίσως τούτο ήτο τό λαϊκόν αυτού όνομα· ώς Ιωάννης δέ Βιζΰης 

άπαντά καί έν τώ Ξηροποταμινώ κώδ. 309, είς δν αποδίδεται έν Κοινωνικόν 
εκ τών γνωστών τού Βιζΰης Ιωακείμ. 

22. 

Ιωάννης πρωτοψάλτης Ραιόεοτον. 

“Άγνωστος καί ούτος είς τούς συντάκτας τών καταλόγων τών μουσικών 

τής Θράκης. Κατά τόν Βατοπεδινόν κώδικα 1427 ό πρωτοψάλτης ούτος 

Ραιδεστού ήν ανεψιός μεν τού Ήρακλείας Γερασίμου (1726-1760- Θρακικά 

Ε'), μαθητής δέ Ίωάννου πρωτοψάλτου (τής Μ. Εκκλησίας). Γνοιρίζομεν δέ 

ασφαλώς δτι ό πρωτοψάλτης Ιωάννης (ό Τραπεζοΰντιος) ήκμασε περί τά μέσα 

τού 18ου αίώνος ή καί δτι έδίδαξε πολλούς μαθητάς τήν Ιεράν τέχνην. Μεταξύ 

τών μαθητών αυτού υπήρξε καί ό έκ Σηλυβρίας Αλέξιος, όστις έν τέλει τού 

Λαυριωτικού κώδ. Ε 134 σημειοΐ τά εξής: «Καί τόδε συν τοΐς άλλοις κάμού 

Αλεξίου τού έκ Συλλιβρίας δπερ ωνυσάμην έκ τού άνωθεν γεγραφότος 

1 Τφ 1721 ήτο Ιτι Λαμπαδάριος καί έγραψε τόν κώδ. Μ 98 τής Λαύρας (ΐδε κατάλ. 

Λαύρας σ. 319). 
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(Ίεροδιακόνου Γρηγορίου) γράσα δυο και δέκα.’Ήρχησα συν Θεφ νά διαβάζω 

ΐό παρόν Στιχηράριον παραδόσει του μουσικολογιωτάτου κυρίτζη Γιαννάκη 

του και πρωτοψάλτου της αγιότατης τού Χριστού μεγάλης εκκλησίας έν ετει 

σωτηρίψ ,,αψνθ' (1759) εν μηνι μαρτίου ια' και δέομαι τού αγίου Θεού ινα 

εύδοκήση τού τελειώσαι αυτό εν τάχει και προκάπτων και εις ανώτερα, 

δι’ ευχών τής παναχράντου αυτού μητρός, των αγίων καί θεοκηρύκων και 

πνευματοφόρων αποστόλων είθε- γένοιτο- Αλέξιος». 

Τού πρωτοψάλτου Ραιδεστού φέρονται Πασαπνοάρια εν τφ Βατοπε- 

δινφ κώδικι 1399 (Ίωάννου πρωτοψάλτου Ραιδεστού, μαθητού Τωάννου 

πρωτοψάλτου). 
23. 

Ιωάννης ό Άγχιάλου. 

Έν τω Α' καταλόγω των μουσικών τής Θράκης (Παράρτημα Γ' τόμου 

Θρακικών σ. 224) ό έξ Άγχιάλου Ιωάννης καλείται Χρυσοβέργης έκ συγχυ- 

σεως προς έτερον συνώνυμον. Ό Χρυσοβέργης Ιωάννης κατήγετο έξ Ίωαν- 

νίνων καί ήΐ' ανεψιός καί μαθητής τού καθηγητού Αναστασίου Χρυσοβέργη 

τού έξ Τωαννίνων ίερομονάχου. Άμφότεροι θείος καί ανεψιός ήσαν δοκι- 

μώτατοι μουσικοί, των όποιων τά έργα σώζονται εις πολλούς κώδικας καί 

σημειώ προχείρως τούς Λαυριωτικούς Θ 154 (Κοινωνικά «Αναστασίου ίερο¬ 

μονάχου καί καθηγητού Χρυσοβέργη» καί «Ίωάννου τού Χρυσοβέργη, 

ανεψιού καί μαθητού τού άνωθεν Αναστασίου»)· Κ188 (Κοινωνικά «Ίωάν¬ 

νου Χρυσοβέργη έξ Ίωαννίνων»). Κ 172 («Ίωάννου Χρυσοβέργη έξ Ίωαν- 

νίνων»)1 καί τούς Ξηροποταμινούς 277 καί 334 («Ίωάννου Χρυσοβέργη»)· 

έκ τών ανωτέρω σαφώς καταφαίνεται δτι ό έξ Ίωαννίνων Χρυσοβέργης 

ούδεμίαν έχει σχέσιν ή συγγένειαν μέ τόι- έξ Άγχιάλου Ιωάννην, τού οποίου 

έν μάθημα κατά τήν 15 Αύγουστου φέρεται έν τφ Λαυριωτικφ κώδ. Ε 155 

«Τή άθανάκρ σου Κοιμήσει» (Ίωάννου τού έξ Άγχιάλου). 

24. 

Κωνοτηντϊνος ό εξ Άγχιάλου. 

Περί τού διάσημου τούτου μουσικοδιδάσκαλου ούδείς γίνεται λόγος 

άλλ’ ουδέ μνεία έν τφ Α' καταλόγψ τών μουσικών τής Θράκης. Έν τφ Β' 

τού Δ' τόμου τών Θρακικών απλώς αναγράφεται καθ’ ύπόδειξιν τού Ρίίτα 

καί Τΐιΐβαιιί:· ώς χρόνος δέ τής ακμής αυτού ορίζεται ό 180? αιών. Αλλά τά 

έργα τού έξ Άγχιάλου Κωνσταντίνου εύρίσκονται εις κώδικας χρονολογου- 

μένους ενα αιώνα ολόκληρον προ τού όριζομένου άνωθεν ό Λαυριωτικος 

κώδ. 1147 χρονολογείται από τού 1682' ό Ε9 τής αυτής Λαύρας από τού 

1666 καί ό Ε6 τής Λαύρας από τού 1620 καί οϊ τρεις ούτοι περιέχουσιν 

έργα τού έξ Άγχιάλου Κωνσταντίνου· ήκμασεν άρα πολύ ένωρίτερον τού 

18ου αιώνος, κατά πάσαν δέ πιθανότητα περί τά μέσα ή τό τέλος τού ις' 

αίώνος. Εις τινας κώδικας, ως εις τον Λαυριωτικόν Κ 165 διά τό θαυμαστόν 

αυτού τάλαντον καί τήν μεγάλην έπίδοσιν εις τήν τέχνην ονομάζεται νέος 

Κουκουζέλης καί ζωγράφος. Περί τού τελευταίου τούτου χαρίσματος ούδε¬ 

μίαν έχομεν άλλαχόθεν πληροφορίαν. Ταύτην καθιστά ήμιν γνωστήν ό Σιμω- 

νοπετρίτης μοναχός Νεκτάριος 6 Σερεμέτης, οστις αντέγραψε τον ύπ’ άριθ. 

Κ165 τής Λαύρας κώδικα περιέχοντα έργα τού έξ Άγχιάλου Κωνσταντίνου 

έχοντα τον εξής τίτλον: «Βιβλίον πάνυ θαυμαστόν καί αξιέραστου εις εκείνους 

οπού μετέρχονται τήν μουσικήν επιστήμην μέ μεγάλον πόθον, συνθεμένον 

παρά τού μουσικωτάτου κυρίου Κωνσταντίνου τού έξ Άγχιάλου τού νέου 

Κουκουζέλη καί ζωγράφου... είναι δέ τά πάντα συνθεμένα ωσάν εις 

σχήμα ολοκλήρου μαθήματος... από τε τής λεγομένης Παπαδικής, τού Μαθη- 

ματαρίου καί Κράτηματαρίου ... έρρωσθε' Νεκτάριος Σερεμέτης, έξ ού καί 
ηύξήθη μικρόν». 

Τά ποιήματα τού Κωνσταντίνου διεδόθησαν πανταχού ιδία δέ έν Άγίφ 

’Όρει, ένθα έθεραπεύετο μετά ιερού ζήλου ή ωραία τέχνη. Οί κώδικες τών 

ΐερών μονών κοσμούνται υπό τών θεσπεσίων μελουργημάτων τού έμπνευ- 

σμένου διδασκάλου, έξ ών παραθέτομέν τινα όσα οί κώδικες τής Λαύρας καί 

τού Ξηροποτάμου περικλείουσιν. 

1) Κρατήματα Ε6 Λαύρ. (Κώστα τού έξ Άγχιάλου). Ε9 Λαύρ. (κρα¬ 

τήματα έξ). Ε32 Λαύρ. (δύο). Ε36 Λαύρ. (έν. τού Άγχιάλου). Ε32 Λαύρ. 

(δύο). 1147 Λαύρ. (Κωνσταντίνου Ά [γ] χιλινού). Κ. 137 Λαύρ. Κ165 Λαύρ. 

1416 Βατοπεδίου. 

2) Χερουβικά Ε6 Λαύρ. Ε14 Λαύρ. Ε25 Λαύρ. Ε30 Λαύρ. Ε32 

Λαύρ. Ε128 Λαύρ. (τρία). Ε 132 (δύο). Θ 162 Λαύρ. 271 Ξηροποτάμου. 307. 

309.317. 320. Ξηροπ. 

3) Κοινωνικά Ε38 Λαύρ. Ε128 Λαύρ. Θ154 Λαύρ. Μ22 φ. 43 

Λαυρ. (Κωστή). 

4) Μαθήματα Θεοτοκία εις τούς Ξηροποταμινούς κώδ. 291. 307 

καί 309. 

5) Ασθματικόν Κ156 Λαύρ. 309 Ξηροποτ.— «Τον σταυρόν σου 
προσκυνούμεν» 309 Ξηροποτάμου. 

6) Μαθήματα έκ τού Στιχηραρίου Ε38 Λαύρ. (15 Αύγούστου 

«Τήν πάνσεπτο ν σου κοίμησιν» καί έτερον «Αί γενεαί πάσαι»). Ε 155 Λαύρ. 

Ε128 Λαύρ. «Έσείθησαν λαοί,»—317 καί 320 Ξηροποτ. (Στιχηρά ιδιόμελα 

τού ενιαυτού). 1473 Βατοπεδίου. — Μάθημα καλούμενου Περσικόν Ε55 

Λαύρ. (τού έξ Άγχιάλου). 

7) Πολυέλεοι Ε 128 Λαύρ. 307, 309 καί 317 Ξηροποτάμου. 

8) Ητιμιωτέρα μετά στίχισν καλοφιονικών Ε128 Λαύρ. Ε 130 Λαύρ. 

(όκτάηχος) Θ153 φ. 378 Λαύρ. Θ 168 Λαύρ. (δκτάηχος μετά κρατήματος). 
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Θ197 Λαύρ. (μετά στίχων) 1184 Λαΰρ. (όκτάηχος και δίχορος). Κ 146 Λαύρ. 

Κ 188 (όκτάηχος). 307, 309, 320, 323 και 341 Ξηροποτάμου. 

9) Δοξολογίαι 323 Ξηροποτάμου. 

10) Στίχοι καλοφωνικοι Ε 128 Λαΰρ. 

11) Θεοτοκία καλοφιονικά Ε 128 Λαΰρ. (ήχος δ'). 

Εις πολλούς κώδικας, ώς εις τούς Λαυριωτικούς Ε6. Ε 14. Ε 25. Ε36. 

Ε38. Ε49 τινά των έργων αυτού επιγράφονται απλώς «τού έξ Άγχιάλου» 

ά'νευ τού ονόματος, ώς τοις πάσι γνωστού. 

25. 
Μελχισεδεκ επίσκοπος Ραιδεστοΰ και Πανιού. 

Έν τφ Β' καταλόγφ των μουσικών τής Θράκης (Θρακικά Δ, 371) ή 

ακμή τού Μελχισεδέκ ορίζεται έσφαλμένως κατά τον 180ν αιώνα. Ό Σεβ. 

Μητροπολίτης Σάρδεων Γερμανός εις τούς επισκοπικούς καταλόγους τής Ανα¬ 

τολικής και Δυτικής Θράκης (Θρακικά ς', 118) επί τή βάσει των κωδίκων 

τού Οικουμενικού Πατριαρχείου την άρχιερατείαν τού Μελχισεδέκ παρατείνει 

μέχρι Μαΐου τού 1628· μετά δέ τον Μελχισεδέκ απαριθμεί τον Θεοφάνην 

καθαιρεθέντα τω 1637. Άλλ’ ό Μελχισεδέκ υπογράφεται εις πατριαρχικόν 

Γράμμα Κυρίλλου τού Β' άπολυθέν κατά τό 1639 προς τον Πρώτον τού 

*Αγίου|’Όρους ώς Ιπίσκοπος Ραιδεστοΰ1. Έκ τούτου δήλον γίνεται δτι παραι¬ 

τηθείς ή παυθείς άντεκατεστάθη διά τού Θεοφάνους, μετά δέ την τούτου 

καθαίρεσιν (τω 1637) έπανέκτησε πάλιν την επισκοπήν Ραιδεστοΰ και ώς 

τοιούτος έν ένεργεία υπογράφεται εις τό μνησθέν γράμμα τού πατριάρχου 

Κυρίλλου. Πότε άπέθανεν άγνοούμεν. 

Τού Μελχισεδέκ σώζονται εις τούς κώδικας τής Λαύρας καί τού Ξηρο¬ 

ποτάμου τά ακόλουθα έργα. 

1) Δοξολογίαι είς τούς Λαυριωτικούς Ε13 (Μελχισεδέκ Ραιδεστοΰ). 

Ε25 (Μελχ. επισκόπου). Ε32. Ε52 (Μελχισεδέκ). Ε57. Ε127. Ε. 128. Ε130. 

Θ153 (Μελχ. επισκόπου). 1184 (Μελχ. επισκόπου Ραιδεστοΰ). Κ 156 (Μελχ. 

επισκόπου Ραιδεστοΰ καί Πανίου). Κ168. Κ188. 

2) Κρατήματα είς τούς Λαυριωτικούς Ε 32 (Μελχ. Ραιδεστοΰ). Ε 49. 

Κ 172 (Μελχισεδέκ). καί είς τούς Ξηροποταμινούς 266. 267. 272. 307. 309. 

312. 313. 317. 323. 328. 388. 389. 

Είς τον Λαυριωτικόν κώδ. Θ 154 φέρονται Κοινωνικά επ’ όνόματι 

Μελχισεδέκ ίεροδιακόνου, αλλά ταύτα άνήκουσιν είς τον Έσφιγμενίτην διά¬ 

κονον, τον μαθητήν Θεοδούλου τού Αΐνίτου καί Νικολάου τού από Άδρια- 

νουπόλεως, ώς αυτός ό Μελχισεδέκ σημειοί έν φ. 254 τού ύπ’ αυτού γραφέν- 

τος τφ 1739 Λαυριωτικού κωδικός Κ 188. 

1 Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Τστσρικά μνημεία τοΰ "Αύω Ελληνικά Γ, 53. 

26. 
Νικόλαος Άδριανονπολίτης. 

"Αγνωστος είς τούς συντάκτας των καταλόγων των μουσικών τής Θράκης 

καί τον Γ. Παπαδόπουλον ήκμασε κατά τον 18ον αιώνα καί εγένετο διδά¬ 

σκαλος τού Έσφιγμενίτου Μελχισεδέκ, ώς ανωτέρω έσημειώθη. 

^ Ό Μελχισεδέκ ούτος περιέλαβεν είς τον αύτόγραφον αυτού μουσικόν 

κώδικα, τον Λαυριωτικόν Κ 188, καί Κοινωνικά (τής εβδομάδος) τού διδα¬ 

σκάλου αυτού Νικολάου. "Αλλα Κοινωνικά εις τον Ευαγγελισμόν καί τήν 

Μεσοπεντηκοστήν κεΐνται είς τον Λαυριωτικόν Ε 128 έπιγραφόμενα «Νικο¬ 

λάου»· έργα αυτού περικλείει καί ό Βατοπεδινός κώδ. 1427. 

27. 
Παγκράτιος Ιερομόναχος Ραιόεστηνός. 

Διάσημος Αγιορείτης μουσικοδιδάσκαλος ιερομόναχος καί δομέστικος 

τής μονής των Τβήρων ήκμασε κατά πάσαν πιθανότητα κατά τον 17ον ή 180ν 

αιώνα. Τού Παγκρατίου τά ποιήματα φέρονται είς πολλούς 'Αγιορειτικούς 

κώδικας μέ παραλλάσσοντας τίτλους* καλείται εις τινας Ραιδεστηνός, εις 

άλλους μοναχός Ίβηρίτης, Ιερομόναχος Ίβηρίτης, καί εις άλλους δομέστικος 

τής μονής των Τβήρων τον λαμπρόν τούτον διδάσκαλον άγνοούσιν οι συν- 

τάκται τών καταλόγων των μουσικών τής Θράκης, δστις έμελοποίησε τά εξής: 

υ* 1) Στιχηρά τοΰ Μηνολογίου Ε 155 Λαύρ. (15 Δεκεμ. «Δόξα εν 

ύψίστοις Θεφ»). Κ 173 Λαύρ. 1277 Βατοπεδίου. 

2) Χερουβικά είς τούς Λαυριωτικούς κώδ. Ε 10. Ε 14. Ε. 25. Ε 30. 

Ε 36 (Παγκρατίου Ραιδεστηνοΰ). Ε 128 (δύο. Παγκρατίου μοναχού). Ε 132 

(δύο). I 184 (Παγκρατίου ίερομονάχου). — «Νύν αί δυνάμεις» Ε 25. Κ 188* 

καί τούς Ξηροποταμινούς 307 (Παγ. μοναχού). 309 (Παγ. ίερομονάχου). 317. 

320 (Παγκρατίου). 

3) Κοινωνικά Θ 154 Λαύρ. (Παγκρατίου)- I 184 Λαύρ. καί είς τούς 

Ξηροποταμινούς 307 (Παγ. μοναχού) 309 (Παγκρατίου). 313 (Παγ. μοναχού). 

4) Λειτουργικά τών προηγιασμένων Θ 162 Λαύρ. καί εις 

τούς Ξηροποταμ. 307 (Παγ. μοναχού). 309 (Παγ. ίερομονάχου). 317 (Παγ. 

μοναχού). 391. 

5) Άλληλουάρ ιον είς τούς Λαυριωτ. Ε 128 (Παγ. μοναχού) Ε 132 

(Παγκρατίου). Κ 188 (Παγ. ίερομονάχου) καί εις τούς Ξηροποτ. 307 (Παγ. 

Ρ μοναχού). 309 (Παγ. ίερομονάχου). 

28. 
Φωκάς Λαμπαδάριος Μέτρων. 

"Αγνωστος καί οΰτος είς τούς συντάκτας τών καταλόγων τών μουσικών 

τής Θράκης καί είς τον Γ. Παπαδόπουλον. Είς τό όνομα «Φο^κά Λαμπαδα- 

ρίου» σημειούνται Μαθήματα Θεοτοκία είς τον Βατοπεδινόν κώδ. 1402 καί 
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τον Ααυριωτικόν Κ 168, άλλ3 είναι άδηλον αν ταΰτα είναι του Λαμπαδαρίου 

Μετρών ποιήματα ή άλλου συνώνυμου, του Δομεστίκου Φωκά, του Λαοσυνά- 

κτου Φωκά, του εκ Κρήτης Φωκά, του Φιλαδέλφειας Φωκά, τοϋ Ίωάννου 

Φωκά, δοκίμων πάντων μουσικών και εις διαφόρους ακμασάντων έποχάς. Του 

Λαμπαδαρίου Μέτρων Φωκά τό όνομα φέρει εν Ίδιόμελον κατά τήν 23 Σεπτεμ. 

«εκ βρέφους έγένου» εν κώδ. Λ 142 Λαυρ. (.ζ' αίώνος) οΰτω: «Φωκά Λαμπα¬ 

δαρίου Μέτρων». Δεν γνωρίζω άν ό μουσοτραφής ούτος Λαμπαδάριος Φωκάς 

εχει σχέσιν τινα μέ τον ομώνυμον Σακελλάριον τής έπισκοπής Ραιδεστοΰ και 

Πανίου τον άποθανόντα τφ 1585. Περί του ίερέως τούτου Φωκά φέρεται 

έν αρχή του Παρισινού κώδ. 258 (Μηναίον Ιανουάριου) τό εξής σημείωμα: 

«•{•Ετούτο τό χαρτίον ένε του παπά Δαυίδ (;) και έ'νε μινέο γενάρης. 

ή Φωκάς Σακελλάριος Πανίου. 

ΐ Έκιμίθη ό δούλος του Θεού Φωκάς ίερεΰς 

καί ϊκονομος τις άγιότάτης επισκοπΐς Ραιδεστοΰ καί πάνήου Ιπι έτους ,ζήγ' 

(1585) ίνδ. ιγ έν μινή ίανουαρίφ ίς τάς β' ήμερα κυριακΧ ώρα γ τής ίμέρας. 

καί ετάφη εν το νάω του μεγάλου Θεοδώρου ένπροστεν της εΐκονός αΰτοΰ 

καί εωνία αυτοΰ ή μνήμι». 
29. 

Χρνοόοτομος Λανρκοτης ο Μαόνχιος. 

Ό εκ των διαπρεπέστερων καί λογιωτέρων Αγιορειτών μοναχών των 

τελευταίων χρόνων Χρυσόστομος εγεννήθη εν Μαδύτφ τφ 1851 καί Ιδολο- 

φονήδη έν Αγίφ ’Όρει τω 1908 τή 22 Δεκεμβρίου λ Ό Χρυσόστομος ήτο 

καί ΰμνογράφος καί δόκιμος μουσικός· ώς ύμνογράφος εποίησεν ακολουθίαν 

είς τον άγιον Καισάριον, τής οποίας ό Κανών φέρει Ακροστιχίδα «Καισάριον 

Χρυσόστομος δίκαιον μέλπω» (σώζεται έν κώδ. 83 φ. 78 τής Καλύβης Ιωα- 

σαφαίων)· καί ετέραν Ακολουθίαν εις τον άγιον Όρέστην κατά προτροπήν 

του αειμνήστου πατριάρχου Ιωακείμ του Γ' (ΐδ. κατάλογον Καυσοκαλυβίων 

σελ. 91, 16 σημ. υπό Εύλογίου Λαυριώτου). 

'Ως μουσικός δε έμελοποίησε τά εξής φερόμενα εν κώδ. 36 καί 93 τής 

Καλυβης Ίωασαφαίων. 
1) Τά Δοξαστικά του Εσπερινού, Λιτής, Αποστίχων καί Αίνων του 

άγ. Ευσταθίου (Σεπτεμ. 20). 
2) Τά Δοξαστικά του Εσπερινού, Λιτής, Αποστίχων καί Αίνων του 

άγ. Γεωργίου (Απριλ. 23). 
3) Τά Δοξαστικά του Εσπερινού, Λιτής, Αποστίχων καί Αίνων του φ 

άγ. Μεθοδίου πατριάρχου Κ/πόλεως (Τουν. 14). , ^ , 
4) Δοξαστικόν εις τήν Κοίμησιν τής Θεοτοκου (ήχος πλ. α) «Σε την 

άγνώς δεξαμενήν». 

1 Βιογραφικάς σημειώσεις περί τοΰ Χρυσοστόμου ΐδ. έν Εκκλησιαστική Αληθείς 
ετ. ΚΘ σ. 542 ■ 543. καί X ρ ι σ τ ο φ ό ρ ο υ Κ τ ε ν α, Ή σύγχρονος Αθωνιας Σχολή και 
οι έν αυτή διδάξαντες από τοϋ 1845-1916 Άθήναι 1930 σ. 60-65, 

Θράκες μουσικοί. 

5) Δοξαστικόν τοϋ οσίου Ίωάσαφ τοΰ ίσαποστόλου (Αύγ. 26). 

6) Δοξαστικόν τοΰ Έσπερινοΰ, Λιτής, Αποστίχων καί Αίνων τοΰ άγ. 

) Καισαρίου. 

7) Δοξαστικόν τοΰ Έσπερινοΰ τής άγ. Τριάδος. 

8) Δυο Τροπάρια Έσπερινοΰ εις ήχον πλ. δ'. 

9) Τό «Κατευθυνθήτω» τής προηγιασμένης. 

10) Τό «Δεΰτε λάβετε φως». 

11) Τό Δοξαστικόν τοΰ Έσπερινοΰ των Βαΐων. 

12) Δοξαστικά Μαξίμου τοΰ Καυσοκαλΰβη. Περί των λοιπών έργων 

τοΰ Χρυσοστόμου γίνεται λόγος εις τό ανέκδοτον έργον μου. «Περί ποιητών 

καί Μελφδών τής Εκκλησίας». 
* 

Καί τοσαΰτα μέν περί τών μουσικών τής Θράκης οσα έκ τών προχείρων 

σημειώσειον ημών ήδυνήθημεν ώς συμπληρο>τικά καί επανορθωτικά τών δυο 

καταλόγων τών μουσικών τής Θράκης νά συνεισφέρωμεν. Η συστηματική 

έρευνα τών μουσικών κωδίκων, καί Ιδίως τοΰ Αγιου Ορους, θά φερη εις φώς 

καί άλλους αγνοουμένους τής Θράκης μουσικούς και θα πλουτιση σημαντι- 

κώς τον αριθμόν τών ποιημάτων τών μέχρι τοΰδε γνωστών. Χιλιάδες μου¬ 

σικών κωδίκων έγκατεσπαρμένοι εις τάς Βιβλιοθήκας τής Ανατολής καί 

Δύσεως παραμένουσιν ανεξερεύνητοι καί άθικτοι. Ήμεις δέ οι κληρονόμοι 

'· ·* τοΰ πνευματικοΰ τουτου πλοΰτου τής προγονικής μεγαλοφυιας καθήκον έχο- 

μεν νά έπαναφέρτομεν είς τήν ζωήν τούς μεγάλους τής τέχνης ΐεροφάντας 

καί πατέρας ημών τούς κειμένους νεκρούς, οί δποΧοι δια τοΰ αυλοΰ και τής 

λύρας έφαίδρυναν τό εθνικόν καί εκκλησιαστικόν στερέωμα. Οι μεγάλοι 

νεκροί επικαλούνται από τοΰ τάφου τούς ζώντας' ο αυλός καί η λύρα εθρυμ- 

ματίσθησαν, άλλ’ ή φωνή των παραμένει γραπτή είς τούς τάφους τών περγα¬ 

μηνών- θά τήν άκούσωμεν όταν άνοίξωμεν τα μνήματα. 

Έχω ακόμη μίαν παρατήρησιν νά κάμω είς τον κ. Αντ. Σταμουλην 

καί θά καταπαύσω. Ό αναγραφόμενος έν τφ καταλόγω αυτοΰ (Θρακικά Λ, 

371) «Γεώργιος Μροαία Αλιάτης, ιερομόναχος Σηλυβρίας 16°? αιών» είναι 

ό γνωστός ποιητής Γρηγόριος Ιερομόναχος εκ Σηλυβρίας (ιδ. έμπροσθεν 

άριθ. 10) δ όποιος συγχέεται μέ τον ομώνυμον πρωτοψάλτην τής Μεγάλης 

Εκκλησίας1 επί τής άλώσεως Γρηγόριον ιερομόναχον Μπουνην τον Αλυά- 

1 Είναι ό τελευταίος πρωτοψάλτης, δστις έφερε τον τίτλον «πρωτοψάλτης τής Μεγά¬ 

λης Εκκλησίας»· ό τον ανεψιόν τοΰ Άλυάτου Μανουήλ Χρυσάφην διαδεχθείς Αλέξιος 

τιτλοφορείται «Πρωτοψάλτης τοΰ πατριαρχείου Καινσιαντινουπόλεως» ως άναγινώσκο- 

μεν εϊς ιδιόγραφον αυτοΰ κώδ. τόν ύπ’ άριθ. 1085 Βατοπεδίου ένθα έν σ. 108 γράφει 

«Θεοΰ τό δώρον καί πόνος Αλεξίου πρωτοψάλτου καί νομοφύλακος καί ευλογημένου 

έν τφ πατριαρχικφ ναω Κωνσταντινουπόλεως εν μηνί νοεμβρίψ τοΰ έτους ,ς^ήβ 

(1483) ίνδ. β», . 
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την. Εις τά μουσικά έργα του εκ Σηλυβρίας Γρηγορίου ουδέποτε φέρεται 

τό έπίθετον Μπούνης Άλυάτης, καί δ Άλυάτης Μπούνης ουδέποτε συν¬ 

οδεύεται μέ τδ τής πατρίδος δνομα «εκ Σηλυβρίας»· εις ιδιόγραφον αύτοΰ 

σημείωμα κείμενον έν τέλει του Λαυριωτικού κώδ. 171 επιγράφεται μονα¬ 

χός Γρηγόριος Άλυάτης ούτω- «ετελειώθη τό παρόν Εύχολόγιον συν Θεώ 

παρ’ εμού Γρηγορίου μονάχου μεν τω σχήματι τό πίκλην δέ Άλιάτη λεγο- 

μένφ διά συνδρομής καί εξόδου κυρ ου Μελετίου του από την Κερασέαν ι. 

Εΰχεσθε ουν οσοι μέλλετε έντυγχάνειν τούτο και δότε συγγνώμην τοΐς σφάλ- 

μασιν ώς άγροίκφ πάνυ γε- έγράφη οΰν εν μην'ι άπριλίω ίνδ. ιγ, του 'ς^>μγ» 

(1435). Εις τά εν τοΐς κώδιξιν έργα τιτλοφορείται Μπούνης Άλυάτης (ή 

Άλιάτης). Κατά ταΰτα δ Άλυάτης Γρηγόριος (ούχί Γεώργιος) είναι μεταγε¬ 

νέστερος του εκ Σηλυβρίας όμωνύμου ίερομονάχου και δλως διάφορον πρό- 

σωπον. Πιθανόν ώς λαϊκός ό έκ Σηλυβρίας Γρηγόριος νά έφερε τό όνομα 

Γεώργιος, άλλα τό έπίθετον Μπούνης Άλυάτης ποτέ2, Τούτο ανήκει εις τον 

συνώνυμον αυτού Γρήγορων, πρωτοψάλτην τής Μ. εκκλησίας και -θειον και 

διδάσκαλον Μανουήλ τού Χρυσάφη, κατά την μαρτυρίαν τού Λαυριωτικού 

κώδικος Κ173. 

Περί δέ τής εικασίας τού κ. Σταμούλη δτι οι τρεις μουσικοδιδάσκαλοι 

Πλαγιώται, Γεώργιος, Γρηγόριος και Μανουήλ κατήγοντο από τά Πλάγια 

(χωρίον παρά τον μεγάλον Τσεκμετζέν) σημειώ δτι τό έπίθετον αυτών δια- 

φόρως φέρεται εις τούς κώδικας. Εις τούς Λαυριωτικούς Ε128 και 1184 ώς 

και εις τούς Ξηροποταμινούς 273, 307 καϊ 309 δ Γεώργιος λέγεται «Πλα- 

γιώτης»· εις δύο άλλους τής Λαύρας τον Λ164 και Λ166 (ιε' αΐώνος) δ 

Μανουήλ καλείται «Πλαγίτης»· εις δέ τον Λαυριωτικόν 1185 «Μανουήλ 

Πλαγιάτης πρωτοψάλτης Θεσσαλονίκης»· τό Πλαγιάτης καί Πλαγίτης πιθανο- 

λογούσι τήν έξενεχθεΐσαν γνώμην περί τής καταγωγής αυτών. Άλλ’ έχομεν 

και έτερον Πλαγίτην Ίωάννην καλούμενον ούτος εις τον άρχαϊον μεμβράνι- 

νον Λαυριωτικόν κώδ. Γ 86 φ. 536 (ιδ' αιώνος) φέρεται ούχί ώς μουσικός, 

άλλ* ώς ποιητής ανεκδότου Ιδιομέλου εις Γρήγορων τον Δεκαπολίτην (20 

Νοεμ) «Τον τού Κυρίου ζυγόν έκ βρέφους έπαυχένων θέμενος» τό όποιον 

φέρει επιγραφήν «ποίημα κύρ Ίωάννου τού Πλαγίτου, μέλος δέ κυρίου 

Δανιήλ τού Άχράδη»· δ Πλαγίτης δέ ούτος Ιωάννης είναι αρχαιότερος τών 

1 Ό Μελέτιος ούτος είναι ό Λαυριώτης ιατρός διά συνδρομής καί εξόδων τοΰ οποίου 

έγράφη τφ 1425 καί ό Λαυριωτικός κώδ. Ω72 ό περιέχουν τά έργα τοΰ Ιατρού Γαληνού. 

"Ιδ. κατάλογ. Λαύρας σ. 342. Ουδόλως άπίΟανον καί ό Άλιάτης νά ήτο μοναχός τής 
Λαύρας καί μαθητής τοΰ Κουκουζέλη, διότι ό Κουκουζέλης ακμάζει κατά τον ιε' αιώνα 
ώς -θά ειπωμεν άλλαχοΰ καί ούχί τον ια', ώς μέχρι τοΰδε νομίζεται. 

2 Εις τινας κώδικας, ώς εις τόν Ξηροποταμινόν 265, καλείται Γρηγόριος Ριμπούνης 
Άλυάτης, εις δέ τούς Ξηροποτ. 309 καί 313 Γρηγόριος Χαμπούνης· εις πάντας δέ τούς 
λοιπούς —καί είναι πολλοί οί περιέχοντες τά έργα αύτοΰ — καλείται Μπούνης Άλυάτης, 
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ανωτέρω καί ή γραφή Πλαγίτης άρχαιοτέρα τής γραφής Πλαγιώτης καί Πλα¬ 

γιάτης. διότι δ μουσικός Άχράδης δ μελοποιήσας τό ανωτέρω εις τόν Δεκα¬ 

πολίτην ποίημα τοΰ Ίωάννου Πλαγίτου έμελοποίησε καί έτερον ποίημα1 (εις 

τόν αυτόν Λαυριωτικόν κώδ. Γ86 κείμενον) εις τιμήν τού δσίου Φωτίου 

κτίτορος τής έν Θεσσαλονίκη μονής τού Άκαπνίου συνταχθέν υπό Δημητρ- 

δεάσκου μεγάλου Οικονόμου τής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης· επειδή δε 

ασφαλώς γνωρίζομεν οτι δ Βεάσκος ζή κατά τόν ιγ' αιώνα άλληλογραφών 

μετά τού πατριάρχου Γρηγορίου τού Κυπρίου2, έ'πεται δτι δ Ιωάννης Πλα¬ 

γίτης καί δ Άχράδης Δανιήλ ήσαν σύγχρονοι3 *, φρονώ δέ δτι ήσαν καί συμ- 

πολΐται, δηλαδή Θεσσαλονικεΐς, διά τούς εξής λόγους. 

Είναι γνωστόν δτι δ Δεκαπολίτης Γρηγόριος, εις τιμήν τού οποίου 

ό Ιωάννης Πλαγίτης συνέταξεν τό έν λόγω Ίδωμελον έζησεν ικανόν χρόνον 

έν Θεσσαλονίκη μονάζων μετά Ιωσήφ τοΰ Ύμνογράφου (κατά τόν 9ον αιώνα) 

έν τή μονή τών Λατόμων έν ή καί πανηγυρικώτερον έτελεΐτο ή μνήμη αυτού- 

Τίς άλλος είχε λόγον νά τιμήση έμφαντικώτερον τόν Δεκαπολίτην Γρηγόριον, 

εί μή Θεσσαλονικεύς τις λόγιος; καί δπως δ Θεσσαλονικεύς Δημήτρως Βεάσκος 

έτίμησε διά ποιήματος τήν μνήμην τού ίδρυτού τής μονής τού Άκαπνίου 

Φωτίου, δπως τόσοι άλλοι Θεσσαλονικεΐς έτίμησαν τούς έν άγιότητι βίου 

διαπρέψαντας έν τή πόλει των δσίους καί αγίους, τοιουτοτρόπως καί ό Ιωάν¬ 

νης Πλαγίτης έτίμησε δι’άρμοδίου ποιήματος τόν Δεκαπολίτην Γρηγόριον 

λαβών συνεργόν καί τόν σύγχρονον αυτού και μουσικόν διάσημον Δανιήλ τόν 

Άχράδην, ψάλτην ΐσως τής μονής τών Λατόμων, ή άλλου τίνος ναού έν Θεσ¬ 

σαλονίκη. Εις άλλως τε από τούς Πλαγίτας ή Πλαγιάτας, ό Μανουήλ, ήτο, 

ώς ανωτέρω έλέχθη, πρωτοψάλτης Θεσσαλονίκης· δ δέ Πλαγιάτης Γρηγόριος 

έμελοποίησεν Ίδιόμελον εις τήν άγ. Αναστασίαν τήν Φαρμακολύτριαν κείμενον 

έν τώ Λαυρια)τικω Ε 58 «Τής ζωηφόρου άναστάσεως»· γνωστόν δέ δτι ή μονή 

τής αγίας Αναστασίας δεν απέχει πολύ τής Θεσσαλονίκης. Ή τοιαύτη σχέσις 

ή άμεσος καί έμμεσος τών Πλαγιτών μετά τής Θεσσαλονίκης δικαιολογεί 

πως τήν έμήν εικασίαν, ή δποία βεβαίως χρήζει άσφαλεστέρας μαρτυρίας 

καί έπιβεβακύσεως. 

Παρίσιοι κατά Απρίλιον 1936. 

ί ο πρ. ΛΕΟΝΤΟΠΟΛΕΩΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ 

1 Έδημοσιεύθη έν «Γρηγορίφ Παλαμ$> ς1, 315 υπό Σπυρ. Λαυριώτου. 

2 Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Έπιστολαί Γρηγορίου τοΰ Κυπρίου σ. ιδ'- ιε'. 
3 Περί τής ακμής τοΰ Άχράδη έχομεν άσφαλεστάτην πληροφορίαν έξ ιδιογράφου 

αύτοΰ κώδ. τοΰ Βατοπεδινοΰ 1486 γραφέντος τφ 1291 κατά τό έν φ. 299 σημείωμα: 

«ετελειώθη τό παρόν Στιχηράριον διά χειρός εμοΰ Δανιήλ αμαρτωλού τάχα καί Ιερομό¬ 

ναχου τοΰ Άχράδου καί οί ψάλλοντες εΰχεσθε.. μηνί δεκεμβριψ ιγ' ίνδ. ιβ’{;) έτει ,ςω 
(1291) επί τής βασιλείας Ανδρονίκου.. καί αύτοκρατορεύοντος Ρωμαίφν Ίωάννου του 
Παλαιολόγου», 
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Περί τής Βυζαντινής Ιδιωτικής οικίας εχουσι μέχρι σήμερον γραφή 

μελέται τινές \ πάσαι δμως στηρίζονται επί των σωζομένων μνημείων και 

τής έρεύνης των εμμέσων πηγών, αναπαραστάσεων τουτέστιν έν μωσαϊκαΐς 

είκοσι, μικρογραφίαις, άρχαίοις ίχνογραφήμασι κτλ. Ό στηριζόμενος έν τον- 

τοις μόνον επί των πηγών αυτών δεν είναι δυνατόν νά δώση πλήρη, όσον 

ενεστιν, ε’ικόνα του θέματος, διά πολλούς λόγους. Πρώτον τα εν ταΐς κυρίως 

ΈλληνικαΤς χώραις σωζόμενα οικήματα δεν είναι παλαιότερα του I . μ. X. 

αϊώνος, καί ταύτα ουχι πάντα ακριβώς χρονολογημένα, στερουμεθα επομέ¬ 

νως διά τάς εΐρημένας χώρας μνημειακών πληροφοριών μέχρι τής εποχής 

ταΰτης 2 και δεύτερον, ύφ’ ήν μορφήν σφζονται σήμερον τά Βυζαντινά οική¬ 

ματα, δεν δΰνανται νά μάς πληροφορήσωσι περί διαφόρων λεπτομερειών, 

ή γνώσις των οποίων θά ήτο αναγκαία διά την ακριβή του Βυζαντινού 

οΙκήματος κατανότ^σιν. Δεν δυνάμεθα π. χ. μονον εκ τών μνημείων να πλη- 

ροφορηθώμεν έκ ποιας ύλης κατεσκευάζοντο οί τοίχοι τών οικιών, πώς κατε- 

σκευάζετο ή στέγη, τίνα κοσμήματα ύπήρχον επί τής οροφής καί τών φατνω¬ 

μάτων, πώς ήνοιγον καί έκλείοντο αί θΰραι, ποία ήτο ή Βυζαντινή αρχιτε¬ 

κτονική ορολογία, ποια μέτρα ελάμβανεν ή πολιτεία διά τήν επισκευήν τών 

οικιών καί τήν διατήρησιν τού αρχαίου σχήματός των «διά τήν εύκοσμίαν 

τής πόλεως» καί τά τοιαύτα. Ό χρόνος άλλως καί η φθορά καί η μεταποίη- 

σις εχουσιν επιφέρει εις τά σωζόμενα μνημεία μεταβολας, αΐτινες μάς εμπο- 

δίζουσι νά λάβωμεν σαφή πάντοτε ιδέαν τού αρχικού αυτών τύπου 3. Τούτου 

ενεκα είναι ανάγκη, αν θέλωμεν ακριβέστερα περί τής Βυζαντινής Ιδιωτικής 

οικίας νά μάθωμεν, νά συμπληρώσωμεν άλλοθεν τάς γνώσεις μας, τουτεστι 

διά τής χρησιμοποιήσεως καί τών φιλολογικών πηγών, ύφ5 άς έννοονμεν τάς 

περιγραφάς Βυζαντινών οικιών 4, τάς περί αυτών μαρτυρίας τών ιστορικών 

Γ Τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν βλέπε έν τή μελέτη τοϋ Ε. ΟογΙ&ικΙ, Όίΐδ λνοΐιη- 

1ι3η5 άοΓ Βγζ&ιιΐϊηβτ (ΒιΐΓ§\ν3Γί 16(1915) σ. 10-19. “Επιδι καί Οι. ΰΐβΐιΐ, Μαηη*1 

1.399-401. 
2 Δεν εννοώ τάς οικίας τής Συρίας, ήτις ένωρίτερον τών άλλων επαρχιών άπεσπάσδη 

του Βυζαντινού κράτους καί έν αϊς καί ξενική παρατηρεΐται έπίδρασις. 

3 Υπερβολικά βεβαίως είναι όσα λέγει ό Αυ§. ΟΚοίβγ, Ηίδίοΐτε άβ ΙΈΓοΗίβοίιικ 
2.75, βεβαιών ότι αί οϊκίαι τών Βυζαντινών επαρχιών, κυρίως είπείν ούδέν αύδεντικόν 

ϊχνος διατηροϋσιν. ’ 
•1 Ώς είναι λ.χ. ή περιγραφή τής οικίας τοΰ Θεοδώρου Μετοχίτου Κ. Οχιΐΐΐαηά, 

Εε ρπίαίδ άε Τάέοαοιε Μεΐοοίιίΐε έν Κενηε άβ5 Είαάεε Οτεοφίοδ 35. 88 έξ. καί τό 
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καί χρονογράφων ώς καί τών πατέρων τής εκκλησίας \ όταν οΰτοι όμιλώσι 

κατά τής πολυτελείας καί τής ματαιοδοξίας, κατόπιν τών νόμων, οϊτινες πολ- 

λάκις λαμβάνουσιν αφορμήν καί περί οικιών νά ομιλήσιυσι, τών εγγράφων, 

προικοσυμφώνων τουτεστι, διαθηκών, εγγράφων αγοραπωλησίας καί τών 

τοιούτων, τών μεσαιωνικών σχολίων καί γλωσσάριων, τών ιδιωτικών επιστο¬ 

λών, τών ονειροκριτικών βιβλίων, προς δέ καί τών Βυζαντινών επυλλίων, 

ένθα συχνά συναντώνται περιγραφαί οικιών καί ανακτόρων. ’Άν εις τάς 

πηγάς ταύτας προσθέση τις διά τήν παλαιοτέραν εποχήν τά έργα τού Κλή- 

μεντος καί τά έν τώ διαγράμματι τού Διοκλητιανού λεγάμενα 2 καί προσλάβη 

ώς βοήθημα τήν έρευναν τής Νεοελληνικής λαϊκής οικίας3, τότε θά δυνηθή 

ασφαλώς νά συμπ?,ηρώση έν πολλούς όσα μέχρι τοΰδε γνωρίζομεν περί τής 

Βυζαντινής λαϊκής οικίας. 

ΤΑ ΔΗΜΩΔΗ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΟΙΚΙΑΣ 

Οί Βυζαντινοί συγγραφείς καί τά κείμενα, προς δήλωσιν τής οικίας, 

μεταχειρίζονται τάς λέξεις οικία καί οίκος, ή ονομασία δ’ αύτη επί αιώνας 

φαίνεται οτι ήτο καί δημώδης. Καί φρονοΰσι μέν τινες ότι ή λ. οίκος, επί 

θρησκευτικής ληφθεΐσα σημασίας4 (π. χ. οίκος Θεού, οίκος Κυρίου, οίκος 

προσευχής) έπαυσε διά τούτο νά είναι δημώδης, ή σημερινή έν τούτοις χρήσις 

δεν υποστηρίζει τήν γνώμην ταύτην. Νυν δήλα δή έν Δίνω σφζεται τό 

οίκος προς δήλωσιν τής οικίας 5, όκια λέγονται εν Αιτωλία αί ευτελείς 

και πεπαλαιωμένοι οικίαι, έξοικος δ’ ό ανέστιος έν "Ανω Σύρφ 6. Άν εις 

ταύτα προσθέση τις ότι έν τοϊς μεσαιωνικούς έγγραφοις συχνά άναφέρεται 

τό ο ί κ ο θ έ σ ι ο ν 7 καί τό οίκότοπον8 ή οίκοτόπ ιον3, τότε θά δεχθή 

επίγραμμα τοϋ Κ. Στιλβή έπί τφ κατά Θεσσαλονίκην νεουργηδέντι οΐκφ τοϋ Σικουν- 

τηνοϋ Δέοντος (βλ. Σπ. Λάμπρου, Ν. Έλλην. 5.7.). 

ι Πολλάς καί πολυτίμους πληροφορίας παρέχει έν τοΐς έργοις του ό Χρυσόστομος·. 

2 Περί άλλων τινών πηγών δευτερευούοης σημασίας δά γίνη έν τοΐς έξης λόγος. 

3 Ίδέ τής Αγγελικής Χατζημιχάλη τό έργον Ελληνική λαϊκή τέχνη, τοΰ 
Δ. Λ ου κο π ούλου, Αίτωλικαί οικήσεις, σκεύη καί τροφαί, καί Αγ. Ζ&οΙιοβ, ΑοΙΙογο 
τνο1ιιηιπ§βπ 3υί Οπ6ο1ιΐ5θ1ιειι Βοάεπ έν Μοπ&ίβΐιείίε ίϋτ ΒαιιΙευηεΙ: VII (1923) σ. 274 

έξ. Βλέπε όσα έγραψε καί ό αυτός περί τών παλαιοτέρων οικιών τών Ίωαννίνων έν 

τοΐς Ηπειρωτικούς ΧρονικοΤς τόμ. 3. 299 έξ.). 

4 I. II ρ οι τ ο δ ί κου, Ή νησιωτική κατοικία (Αρμονίας τόμ. 1.165.166). 

-> Καί έν Πιερίφ, έν τή εύχή' μπιρικέτι’ς τούν οικου σας. Έν Τσακωνιά νΰν ο 

οίκος = ή οικία. 

Γ> Κλώνος Στεφάνου, Γλωσσάριου Σύρου έν Β.Ο.Η. 3. 23. 

ΤτίησΠετα, δ)71]3.1)ΐΐ8 255.194. 

8 Τγϊπο1ι6γ&, 3γ11πΐ3ΐΐ5 249. Σπ. Ζαμπελιού, Ίταλοελληνικά 131. 

3 Οιιδ3, I άίρίοηιί 373.4. Σπ. Ζαμπελίου, Ίταλοελληνικά 120. Νϋν έν Κεφαλ- 

ληνίφ τό οίκοτόπιον λέγεται κουτούπι. 
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δτι τό οίκος δεν είχε λησμονηθή κατά την Βυζαντινήν περίοδον. Θά Ιλέγετο 

δέ παρά τό οίκος καί κατ ο ικη τή ρ ιο ν, ώς καί παρά τοϊς μεταγενέστεροις 

"Ελλησιν, άφ’ ου καί νυν οΰιω καλείται ή οίκία εν Κιμώλφ, Κοζάνη και 
Λέσβω, κατοκο ιτή ρ ιον δ’έν Οίνόη τού Πόντου *. 

Οδδ’ή άρχαία λέξις δόμος θά ήτο εντελώς λησμονημένη κατα τους 

Βυζαντινούς χρόνους, άφ’οΰ καί νυν εν αίνίγμασι2 καί παροιμίαις περιφέρεται. 

Ή λέξις δμως, ήτις ήτο έν κοινότατη χρήσει τότε προς δήλωσιν της 
οίκίας ήτο όσπίτιον3 ή σπίτι ν4, ήτις συχνά μέν γράφεται ο σπήτ ιν, 

δρθώς δμως όσπίτι(ο)ν γραπτέα, άφ’ου εκ τής Λατινικής λεξεως 05- 

ρίΐίτΐιη παραγομένη, σημαίνει τον τόπον, έν φ παρείχετο φιλοξενία . 

Κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους, ώς έκ των διαφόρων έγγραφων, των 

σχολιαστών καί τυπικών τών μονών μανθάνομεν, ενοικιακα ελεγοντο τα 

Ιπί ένοικίω μισθουμενα οίκήματα η καταστήματα, επεκταθείσης όμως της 

σημασίας ίής λέξεως, εδηλοΰντο δι’ αύτής απλώς αί κατοικίαι6, ή συνοικιαι, 

αΐτινες τέως έν Τραπεζούντι τά ένοίκια ελεγοντο. 

Καί καπνός δέ θά έλέγετο δημωδώς ή οίκία τότε, αν κρινη τις εκ του 

καπνικού, δστις είναι δ δι’ «χαστον καπνόν, ήτοι δι’ έκάστην οίκίαν καπνι- 

ζομένην πληρωνόμενος φόρος. Σημείωσαν δ’ δτι την γνώμην ταυτην υπο- 

στηρίζουσι καί τά τής εποχής τής Τουρκοκρατίας έγγραφα, ένθα καπνός 

οίκία καί ή σημερινή δέ χρήσις, άφ’ οΰ νυν έν Ήπείρφ ως καπνοί χαρακτη¬ 

ρίζονται αί οίκίαι8. 

! Νυν έν Τήνο.), Κέρκυρά καί αλλαχού ή έξοχική οίκία, ένθα παραμένουσιν οί χοϊ¬ 

κοί κατά τον χρόνον τής καλλιέργειας καί συγκομιδής, καλείται κατοικία. 

2 'Ως έν Παξοΐς. Έν Μακεδονίρ. καί έν παροιμίαις δ ου μη. 

3 I. Μαλάλα, Χρονογρ. 345.20, θαύματα τού άγίου -Αοτ^μ.^ <Α. Γ1Ια *>°*°υ- 

λο υ - Κεραμέως, ν.τ» Οπ>«* 3«™ «■») 1 ??'Ζ, ι ^ΤτϊΒ28 
Ττΐηοΐιβτ», 3*11. 315,234, Νικ. Χωνιατου. Χρον. διηγ. 621.1, 733. 2, 775.23, 

Ηβ5δβΗη§ - Ρβτποί, Ροέιηρδ ΡτοάΓοαιίςπεε I. 28.152 και πολλαχου αλλαχό . 

Τό όσπίτ(ιν) πολύλεκτον παρά τοϊς Ποντίοις. 

4 Οαβα I άίρίοηιι 40.7,316.10, Ηβδδβΐΐη^- Ρ β γ η ο I, Ροέιηεδ ΡτοάτοΜίςαββ 

IV. 103. Πολύλεκτος έν τοϊς έγγράφοις καί ό σ«ι τ ό τ οπο ς. Σπ ί τ ι ν λεγουσι την οικίαν 

νθν έν Λιβησίω καί Κύπρω. Το σπίτι πάγκοινον. , , 

5 Έν άγιολογικοϊς κειμένοις, σπανιώτερον, ζενίδιον δια τούτο καλείται η οικία. 

6 Τά ένοικικά ήγουν ή αύλή συν τοϊς οίκήμασι τού Κενταρχου' Μιίτίοειοί) - Μ - 

1 ε Γ Ασία οί Οΐρίοη^ία 5.145 οίκήματα ούτωσίπως έγχωρίως όνομαζομενα *ν°ι*ιαχα; 

Η Ό βΐ 6 Η *γ β, ϋβυχ Ιγρίο* 5γζ&ηίίηδ άε 1’έροφηβ, άεε Ρπ1εο1οειΐ65 σ. 131. Βλ και 

τάείς Λουκιανόν σχόλια τού Άρέθα, 2. Κ ουγ έα, Αί έν τοϊς σχολίοις τού Αρεθα λαο- 

γραφικαί ειδήσεις, Λαογραφ, τόμ. 4 σ. 257 - 258. . . „ , Λ.Λ„ 

7 Οί Τούρκοι λαμβάνουσιν εξ άσπρα άπό έκαστου καπνού. Δ. Κ α μπουρογ λ ου, 

Ιστορία τών Αθηναίων 1.94. , _ _ ~ 
8 Έφημ. τών Φιλομαθών 17.1837. Βλ. καί τό Ελληνικόν γλωσσαριον του ϋυ 

έν λ. κανονικός καί σημείωσαν δτι καί νΰν πολλάχού τό τζάκι συνωνυμεϊ τή οικία. 
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Νΰν λέγομεν πάω ή κάθομαι ’ςτή γωνιά μου, άντί τού πηγαίνω ή κάθη- 

μαι εις την οίκίαν μου, τήν σημασίαν δέ αυτήν θά είχε καί κατά τούς Βυζαν¬ 

τινούς χρόνους ή λέξις, άν κρίνω έκ τών εξής στίχων τού Ίωάννου Εύχαΐτιον 

εις τήν εαυτού οίκίαν 1 

οώζον δέ, οώζον και ον πιατη γωνία, 

έν § λαθών έζησα τον προτού βίον. 

Κελλί σήμερον λέγομεν τήν εξοχικήν ή μικράν ή ούχί λόγου αξίαν κατοι¬ 

κίαν, επ’ αύτής δέ τής σημασίας νομίζω οτι κείται ή λ. εις τά Προδρόμεια 

ποιήματα 2, ίσως δέ καί παρ’ άλλοις συγγραφεύσι. 

Τέλος σημειώ δτι οί μεσαιωνικοί πρόγονοί μας, ϊνα εΐπωσι πηγαίνω εις 

τήν οίκίαν μου, έλεγον «υπάγω είς τά ήμέτερα» ή «τά έδικά μας». Περί τού 

πρώτου μαρτυρεί ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος γραφών (1289. 46) «τό δέ 

ήμέτερόν δε κατ’ έλλειψιν έφράσθη τού οίκον ή δώμα- ούτω καί ή κοινή 

γλώσσα εις τά ήμέτερά φησι, δήλα δή δώματα ή οίκία», περί δέ τού δευτέ¬ 

ρου τό χρονικόν τού Μορέως (στίχ. 5228), φέρεται δέ καί έν τοις θαύμασι 

τού άγίου Γειοργίου 3 τις χαρακτηρίζουν τήν οίκίαν του ώς «τά έμά ΐδια» 4. 

Πόσον δ’ ό χαρακτηρισμός αυτός ήτο διαδεδομένος δηλοΐ καί ή Νεολληνική 

χρήσις, άφ’ ού έν Πόντφ νΰν ’ς ’ς έμέτερα ή ’ς τά σέτερα σημαίνει είς τήν 

οίκίαν μου ή είς τήν οίκίαν σου, εν τή νήσο») δέ Μυκόνω ’ςτά ήμέτερά 

μου σημαίνει εις τον οίκόν μου. 

ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝ1ΤΑΙ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 

Κατά τον σχολιαστήν τών Βασιλικών (βιβλ. 15 τίτλ. 1.39) «εργολάβος 

έστίν οικοδομήματος ό παρά τών βουλομένων κτίσαι οίκον λαμβάνων χρυσίον 

καί έξ ιδίων υλών τήν οίκοδομίαν ποιούμενος». Οΰτος καί ώς έπιστάτης 

τού έργου χαρακτηριζόμενος καί έργοδιώκτης καί έπείκτης5, είναι 

καί άλλοθεν γνωστόν δτι, μετά τήν συμφωνίαν μεταξύ αυτού καί τού εργο¬ 

δότου, ήτις έγίνετο γραπτώς ή προφορικούς, έλάμβανε χρήματα καί εΐτα προέ- 

βαινεν είς έναρξιν τού έργου 6, έφαρμόζων τά είς αυτόν υπό τού άρχιτέκτονος 

διδόμενα σκάριφα 7, ήτοι τό σχεδιάγραμμα. 

ι Μ ί £ η β, Ρ. Ο. 120. 1160 στίχ. 523. 

2 Ηβ556ΐϊη^-ΡεΓποΐ, Ροέηιβδ ΡΓοάΓοηπηαβδ IV. 32α ό. καί 166. 

3 ^. Α ιι ίΗίΐιΐδ 6Γ, ΜΪΓπουΙο. δ&ηεΐϊ ΟεοΓ^ϊϊ 97. 17. 

4 Έν Σινασφ τής Καππαδοκίας «πάω ’ς τή θιά μου» — ίδιά μου, σημαίνει πηγαίνω 

οϊκαδε. 

5 Θεοφάνους, Χρονογρ. 367.15,384.9, 440.23 (ϋε Βοογ.) Πρόκειται πάντοτε 

περί άξιων λόγου οικοδομών. 

6 Λέοντος τού Σοφού, Τό έπαρχικόν βιβλίον κεφ. 22.2(έκδ. Νϊεοίε), Η. Ό εΐε- 

1ι 8, Υ 6, Κωνσταντίνου Άκροπολίτου Έπιστολαί, Αηαΐ. ΒοΙΙ. 51.280. 

7 Ό άρχιτέκτων εκαλείτο μηχανικός Α. Οΐιοΐεγ, ί,’ατί άε 5&ιΪγ εΐιεζ Ιεβ Βγζαηίΐηβ 

σ. 180, Ψευδοκωδ ινού, Διήγησις περί τής αγίας Σοφίας I. 83. 3,86. 5, 90. 9 (ΡΓβ^ετ). 
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Πρέπει έν τούτοις νά προστεθή ενταύθα δη κατά τούς Βυζαντινούς 

χρόνους ώ; εργολάβοι έθεοιρούντο καί οί τεχνΐται οί άναλαμβάνοντες την 

συντέλεσιν τμήματος τού έργου είς την ειδικότητα αυτών αναγόμενου, δι’ δ 

καί πολλάκις μετά των τεχνιτών αναφέρονται. Τό εικοστόν δεύτερον, φέρ’ είπεΐν, 

κεφάλα ιόν τού Έπαρχικού βιβλίου Λέοντος τοΰ Σοφού όμιλεΐ «περί πάντων 

τών εργολάβων, ήτοι λεπτουργών, γυψοπλαστών, μαρμαρίων, άσκοθυραρίων, 

ζωγράφων καί λοιπών» 3. 

Πλήν εννοείται τών εργολάβων, εις την οικοδομήν μιας οικίας έλάμβα- 

νον μέρος καί λ 10 ο ξ ό ο ι καί τέκ τ ο ν ε ς καί οικοδόμοι2, οϊτινες καί ως 

κτίσται είναι γνωστοί, προς δέ καί χρίσται, οΐ έπικαλύπτοντες δήλα δη τούς 

τοίχους δι’ επιχρίσματος, καί όπέραι, τουτέστι βοηθοί3, οίοι ήσαν π.χ. οί 

τον πηλόν μεταφέρονιες επί τών δόμων, έφ' ών, προς άνακοΰφισνν από τού 

βάρους, επέθετον τό λεγόμενον πρόσω μιν 
Επειδή δέ συχνά συνέβαινον διχοστασίαι μεταξύ εργολάβων καί εργο¬ 

δοτών, αποτέλεσμα τών οποίων ήτο ή διακοπή τού έργου, διά τούτο έπενέ- 

βαινεν ένεργώς ή πολιτεία προς έξομάλυνσιν τών διαφορών. Ό Ζήνων π.χ. 

ώριζεν δτι ό εργολάβος ό άναλαβών τό έργου, έφ’ οσον έπληρώνειο, ήτο 

υποχρεωμένος καί νά τό τελείωση, άλλως ώφειλε νά πλήρωσή την ζημίαν είς 

τον εργοδότην, εφ’ δσον είχε χρήματα- άν ήτο πένης, ετύπτετο καί έξωρί- 

ζετο τής πόλεως δ. "Ωριζε δέ τό διάταγμα τού αυτού βασιλέως δτι δεν έπρε- 

πεν έν τοιαύτη περιπτώσει νά εμποδίζονται τεχνΐται νά συμπληρώνωσι τό 

ύπ’ άλλων άρξάμενον έργον 6. 

Κατά τό επαρχικόν βιβλίον, οί εργολάβοι ώφειλον νά συμπληρώσωσιν 

δπερ άνέλαβον έργον άν ούτοι τό εγκατέλειπον καί άνελάμβανον άλλην εργα¬ 

σίαν, τότε έπρεπεν ό εργοδότης νά διαμαρτυρηθή ενώπιον μαρτύρων, ύπο- 

μιμνήσκων την συμφωνίαν, καί νά τούς έγκαλέση εις τον έπαρχον, όστις 

ι Έπί Θεοδοσίου, οτε υπήρχε μέγας προς οίκοδομίας οργασμός, λέγεται δτι ή πόλις 

ήτο μεστή «τεκτόνων καί οικοδόμων καί ποικιλλόντων καί παντοδαπής δημιουργίας». 

Θε μ ιστίου, Περί φιληκοΐας ?ώγ. 18 σ. 272 (Οίηάοτί). 

2 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 62.239. Διήγησις περί τής άγιας Σοφίας (ΤΒ. Ργ6^€Γ, 

δοΓΪρΐΟΓβδ οπ£Ϊιιιιιιι ΟοιίδίαηίϊιιοροΙϊί&πίίΓυπι 1.85.0. 

3 Θεοφάνους, Χρονογρ. 440. 20 (Οε Βοογ). Περί τών προμνημονευθέντων τεχνιτών 

βλ. Μ ΟΙΠ1Ώ36Π - Β1 ϋ ηιπβτ, Όετ ΜαχίηιαΙΐκΓίί άεδ Βϊοείεήίΐη σ. 106. Οι οικοδόμοι και 

λεπτουργοί τεχνΐται έν Κωνσιαντινουπόλει, προκειμένου περί περιποιησεως καί επι¬ 

σκευής τών παλατίων, υπέκειντο είς τόν παλατοφύλακα (Κ. Σάάα, Μεσ. Βιβλ. 6. 649). 

4 Η 6δ 3 β Η μ § - Ρ ε τ η ο I, Ρθ6ΓΠ65 ΡΓοάΓοπιίηιιεΒ IV. 140«. ΟΒοϊδγ, ΈνΟ'άν. 

173 έξ. Τό προσώμι ούτω καί νΰν καλείται έν Σύμη, Τή?.ω Νισύρφ, Άμοργώ, Κρήτη 

καί Άντικυόήροις. Έν Θήρρ λέγεται προνώμι, πινώμι έν Άνδρψ, «πονώμι έν 

Μεγίστη καί ν απ λατο π ά ν ν ι, ήτοι ωμοπλατοπάννι εν Οίνύη τοΰ Πόντου¬ 

β Βλ. τόν Ίουστινιάνειον κώδικα 8.10. 

6 Κώδ- Ίουστιν. ΈνΘ’ άν. 
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άπομακρύνίον αυτούς τού έργου αμισθί, τούς εδερε, τούς έκούρευε καί τούς 

έξώριζεν. Ή άπομάκρυνσις τών τεχνιτών έπετρέπετο μόνον, άν δεν είχεν 

ό εργοδότης υλικά νά τούς παραχωρήση «ώς άν μή αργοί δντες έν απορία 

τροφής γένωνται.» Εΐχον μάλιστα έν τοιαύτη περιπτοόσει οί τεχνΐται τό 

δικαίωμα νά έγκαλέσωσιν ενώπιον τού Έπαρχου τόν δυστροπούντα εργοδότην1. 

ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ 

Κατά τήν άνόρυξιν τών θεμελίων, οί άναλαβόντες την οικοδομήν, έπρεπε 

προ τής καταβολής τοΰ θεμελίου λίθου, έφ’ ου έχαράσσετο σιαυρός 2, ν’ άπο- 

μακρύνωσι παν τό σεσαθρωμένον, ϊνα μετ’ ασφαλείας οικοδομήσωσιν 3, άν 

δέ άνορύσσοντες εύρισκον ύδωρ, ώφειλον πρώτον έπιμελώς αυτό νά έξαν- 

τλήσωσιή προς δέ, μάλιστα είς τάς μεγάλας καί περιτετειχισμένας πόλεις, τά 

έκ τής σκαφής χώματα νά μετακομίσωσιν έκτος τών τειχών δ. 

"Ετερος όρος ασφαλούς οικοδομής ήτο νά μή άνυψώσι τούς τοίχους, 

έφ’ οσον τά θεμέλια ήσαν απαλά καί πρόσφατα, αλλά νά άφίνωσι πρώτον 

νά συμπαγώσιν οί λίθοι τούτων καί έπειτα νά έπικτίζωσι6. Προχωρούντες 

μάλιστα οί οικοδόμοι καί τούς τοίχους, ούς έβλεπον μή ασφαλείς, έσάλευον 

πρώτον «είς τό κρεΐττον αυτούς μεταθεΐναι βουλόμενοι», κατά τόν Χρυσόστο¬ 

μον 7. Καί εΐχον συμφέρον οΐ έργολήπται νά μή κατασκευάζωσι σαθρά τά 

θεμέλια ουδέ τούς τοίχους λοξούς, διότι ήσαν, κατά τούς νόμους, υποχρεωμέ¬ 

νοι είς αποζημίωσήν. Έάν επί παραδείγματι ή έγχωρύγως κτισθεΐσα οικία 

έπιπτεν εντός δεκαετίας από τής κτίσεώς της, χωρίς νά συμβή σεισμός ή θεο¬ 

μηνία, τότε έπρεπε νά τήν άνακτίζωσι δι’ ιδίων εξόδων, εάν δέ τό έργον ήτο 

μέγα καί ή δαπάνη ύπερέβαινε τήν μίαν λίτραν χρυσίου, τότε ό μέν εργο¬ 

λάβος μετά τών συγκτισάντων έπρεπε νά έπανακτίση αμισθί τό πεπτωκός, τά 

δέ υλικά νά παράσχη ό εργοδότης. Διά τά ούχί έγχώρυγα οικοδομήματα άλλα 

απλώς έμπηλα, ύπήρχεν άλλη διάταξις- άν δήλα δή ταΰτα έπιπτον εντός εξαε¬ 

τίας από τής κτίσεώς των, ώφειλον οί κτίσαντες νά τά έπανακτίσωσιν αμισθί... 

Οί μή συμμορφούμενοι έτύπτοντο καί έκουρεύοντο, έδημεύετο δέ καί ή περι¬ 

ουσία αυτών 8. 

ι Λέοντος τοΰ Σοφοϋ, Τό έπαρχικόν βιβλίον κεφ. 22.1.2 (σ. 61.62 Νίοοίε) Βλ. 

καί Α. Χριστοφιλοπούλου, Τό έπαρχικόν βιβλίον σ. 92 έξ. 

2 Ιωσήφ Βρυεννίου, Κεφάλαια επτάκις επτά κεφ. 24 (τόμ. 3.75 έκδ. Βου?ιγά- 

ρεως). Πβλ. τά σταυροπήγια κατά τήν κτίσιν μονών. 

3 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 56. 249. 

4 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 53. 100. 

5 Λιβανιού. Υπέρ τών γεωργών περί τών αγγαρειών ?ώγος 50. 2 (τόμ. 3. σ. 342 

έκδ. Ρθ6Γ3ΐ6Γ). 

3 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 51. 79, 59. 61, 

< Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 56.776. 

8 Λέοντος τοΰ Σοφοΰ, Τό έπαρχικόν βιβλίον κεφ. 22.4. 

Επετηρις: Εταιρειας Βυζαντ. Σπουδών, έτος ΙΒ'. 6 
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Μικρόν ανωτέρω ώμίλησα περ'ι ασφαλών θεμελίων* ενταύθα δεν κρίνω 

ασκοπον νά προσθέσω οτι εν τοΐς Πανδέκταις (βιβλ. 19.2.57) γίνεται λόγος 

καί περί πλινθίνων θεμελίων και δτι ό Ζώσιμος (2.35) λέγει οτι εν Κων- 

σταντινουπόλει, διά την έ'λλειψιν οικοπέδων, ήναγκάζοντο οί κάτοικοι να 

κτίζωσιν οικίας υπέρ την επιφάνειαν τής θαλάσσης, στηρίζοντες αυτάς επί 

πασσάλων. Τόσον δέ πυκνώς ήσαν αί οίκίαι τής Κωνσταντινουπόλεως έκτι- 

σμέναι, ώστε ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος την ΰπό πολλών πλοίων κεκαλυμ- 

μένην θάλασσαν τής Κωνσταντινουπόλεως, παραβάλλει προς την «πεπυκνω- 

μένην τοίς οικοδομήμασιν μεγαλόπολιν» χ». 

ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΖΒΙΝ 

Μετά την στερέωσιν των θεμελίων, ήρχιζεν ή κτίσις των τοίχων, και 

τοιχίων τότε λεγομένων 1 2, υπό των τεχνιτών κτιστών, οιτινες εις τά μεγάλα 

οικοδομήματα, ή σαν υπό αρχιτεχνίτην, πρωτομαΐστορα λεγόμενον3. Οι 

κτίσται οΰτοι, αγνοουμένης τότε τής κατανομής τής εργασίας, είργάζοντο εις 

διάφορα του κτηρίου μέρη 4, ιστάμενοι, έφΓ οσον άνυψοΰντο ο! τοίχοι, επί 

ικριωμάτων, άτινα υπό του λαοΰ ελέγοντο σκαλώσεις5 και μάλιστα σκα¬ 

λώ σία ι6 και σταυρία7 και ή επί τών οποίων παραμονή ήτο πολλάκις 
λίαν επικίνδυνος 8. 

Οί οικοδόμοι, άνυψουντες τους τοίχους, εφρόντιζον, ΐνα οΰτοι διατηρώ- 

σιν απαρέγκλιτου την κάθετον ώς και εΰθεΐαν την όριζοντίαν γραμμήν τών 

1 Τ&ίβΐ, Όβ 'ΠιβΒΒβΙυηϊοα θ]υδηυβ 3.§γο 414.11. 

2 Ό Όμηρος τείχος μέν τό τής πόλεως, τειχίον δέ τό τής οικίας. Ήούχ. έν λ. τειχών* 

αίμασιά· τό έκ χαλίκων φκοδομημένον τοιχίον, άνευ πηλοί- τό επ’ όνόματι τοΰ Ζωναρά 

λεξικόν εν λ. «τον οίκον μετά πάντων αύτοΰ διαφερόντων δικαιωμάτων, είσοδοεξόδων 

καί διαφερόντων τοιχίων» «τά δέ τοιχία των οίκων τής ανατολής» Οχιεε, I <1ϊρ!οπιί 

86.12, 483.4. Καί νΰν έν Κυποφ καί Σύμη τοιχίόν, έν Μάνη δέ καί Βονα τής κάτω 

Ιταλίας (ΜοΓΟδϊ, Βονα 43) τοιχίο λέγεται ό τοίχος. 

3 Μιχαήλ Γλυκά, Χρονογρ. 497 (Βόνν.) Βλ. καί Α. (Μιοίβν, νάνι (ϊβ όαΐΐτ οΐιβζ 

Ιββ Βγζαηίϊηδ σ. 175. 

* Α. Οΐιοΐβγ, ’Ένθ’ άν. σ. 171. 173. Εις τήν οικοδομικήν ήσκοΰντο καϊ οί στρατιώ- 

ται, οιτινες έν περιπτώσει άναπαύλας, έχρησιμοποιοϋντο εις οίκοδομικάς έργασίας 

Α. ΟΙιοΐδγ, ’Ένθ’ άν. σ. 179. 

3 Ψευδοκωδινοϋ, Διήγησις περί τής αγίας Σοφίας 144.9. Βίος καί πολιτεία τοΰ 

οσίου πατρός ήμών Δανιήλ τοΰ Στυλίτου (Μί§ηε, Ρ. Ο. 32. 211). 

ί; "Ικριον σκηνικόν δρθωμα.... ίσως ύστερον τά Ιδιωτικώς λεγάμενα οκαλωσίαι. 

Ευσταθίου, Παρεκβ. 1533. 36. Ή σκαλωσιά νΰν επί τής σημασίας ταύτης πολύλεκτος. 

7 Ιθύνει δέ τό διοικεί, Ικρίον τό σταυρών. Ε. ΜΐΠβΓ, Ι,βχϊςιιεδ Οτβοδ ίπέάΐΐδ 

(ΑππιιαίΓβ άβ ΓΑδδοοίαΙίοη 8. 231. 99). Βλ. καί τό Ελληνικόν γλωσσάριον τοΰ Ο π Οαπ^ε 

έν λ. σταυρών. 

3 Ό οικοδόμος, καν έμπειρος ή καν σφοδρά ή τεχνίτης μετά φόβου καί τρόμου 

έστηκε δεδοικώς μή καταπέση έκ τής οικοδομής* Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 62. 289. 

τοίχων, ΐνα μή ανώμαλος γίνη ή επιφάνεια. Τό τοιοΰτον επετυγχανον διά 

μέν τήν υριζοντίωσιν τών τοίχων διά τής από τοίχου εις τοίχον τάσεως 

Είκ. 1. Πώς έκτίζετο μία Βυζαντινή οικία. 

(Ο Η. βΐβΐιΐ, Μαηηβΐ ά’αη ΒνζαπΙϊη 1 σ. 395). 

θώμιγγος ή ήτις συχνά υπό τών συγγραφέων καλείται σπαρτόν ή σπάρτίόν 2 

1 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 48.962. 

2 Χρυσόστομος, Ένθ’ άν. Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου, ’Έπη ηθικό (Μί,φΐβ, 



84 Φαίδωνος I. Κουκουλέ 
Περί την Βυζαντινήν οίκίαν. 85 

διά δέ την τήρησιν τής καχθέτου πάλιν διά θώμιγγος, εις εό άκρον τής οποίας 

έξήρτων βάρος, οπερ κατά τους τελευταίους χρόνους ό Καναβοΰτζης καλει, 

ως και σήμερον, βαρΰδιον ι. Είχον δ’οι κτιζόμενοι τοίχοι αρκετόν πάχος 

καί μόνον διά τάς οικίας τής Αλεξάνδρειάς έπι Ιουστινιανού μαρτυρεί ό 

Άγαθίας ('Ιστορ. 97.3) δτι δεν ή σαν ίσχυραι καί εύρυτοιχοι «άλλ’ ϊσχναΐ 
όίγαν και ασθενείς ύφ’ ενί ΰφαινόμεναι λίθφ» 2. 

Εικόνες τού τρόπου τής κτίσεως μιας Βυζαντινής οικίας εσώθησαν, 

ταΰτας δέ και παραθέτομεν ενταύθα. (Είκ. 1). 

ΕΚ ΤΙΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΖΕΤΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟΝ 

Έν καλόν καί διαρκές οικοδόμημα έκτίζετο ή διά μαρμάρου 4 ή διά 

λίθων, τούς οποίους οί λιθοξόοι έξεον εις ορθογώνια ή τετράγωνα οχήματα 

τή βοηχθεία γνώμονος, τον όποιον εκάλουν γονάτιον·\ Εννοείται δ’δτι, 

εφ’ δσον δεν προέκειτο περί ΐσοδομίας, μεταξύ των λίθων τούτων παρενετί- 

χθεντο καί μικρότερα χαλίκια 6, ώς συνδετικής ύλης, χρησιμοποιούμενου πηλού 

έκ χώματος ή άμμου κατασκευαζομένου, εις δν άνεμιγνΰετο τίτανος 7 καλού¬ 

μενη άσβεστος ή ασβέστιον 8 ή καί χωρύγ ιον 9. Τά διά τοιαΰτης συν¬ 

δετικής ύλης κτιζόμενα οικοδομήματα εκαλούντο εγχώρυγα ή κτίσματα διά 

Ρ. Ο. 37. 856). I. Ζωναρά, Χρονικ. 8.3, Ιερωνύμου και Σωφρονίου, Βίος χοΰ 
όσιου πατρός ημών Ίλαρίωνος (Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτι- 

κής βιβλιοθήκης 5, 114.31). Τό σπαρτών, ή των αρχαίων δηλαδή στάθμη, νυν καλείται 
ενιαχού ράμμα. Ή εύθυγράμμισις τού τοίχου λέγεται νυν έν Μεγίστη μέ τό άρχαΐον 
όνομα σοδομία καί σοδόμι. 

! Ίωάννου Καναβούτζη, τού μαγίστρου, προς τον αόθεντην τής Αίνου καί 
Σαμοθράκης 8. 7. 

2 Όρα ότι τό κτίζειν τοίχον έλέγετο τότε καί υφαίνειν πβ. καί τά τού Χρυσοστό¬ 

μου «σαθρόν άπαντα καί εύκατάβλητον υφαίνει τοίχον» Ρ. Ο 59.61 «οί οικοδόμοι 
υφαίνουσι τήν οικοδομήν» Ρ. Ο. 48.962· «τό ξύλα τά τήν στέγην εκείνην ύφαίνοντα» 

Ρ. Ο. 60.492 «χεΐρες τεχνίτου τούς τοίχους Ιξυφαίνειν μαθοϋσαι» Ρ. Ο. 62.103. 

Πβ. καί τό τού Προδρόμου άναρράπτειν τοίχον Ηβ88β1ΐη§-Ρβπιοί, Ροέιιχεδ 
ΡΓοάτοιηϊφιεδ I. 8δ. 

3 Περί τού θέματος βλ. καί 01ι. ΟϊεΗΙ, Μ&πχιβΙ ά’&τχ όγζαηΐίη 2. σ. 169.170. 

4 Άχμέτ, Όνειροκρ. κεφ. 145 σ. 113 (Οτεχΐ). 

5 Ίωάννου Καναβούτζη, Ένθ’ άν. 8.2. Τό γονάτων καί νυν έν Πόντφ λέγεται 
γονάτ’, κοινώς δέ γωνιά. 

6 ΤΓΪποΙιβΓα, 3}Ί1. 155. 117, Οπεα, I άίρίοιηϊ 1.115. 

7 Πανδέκται 7.1. 2. 

» Προκοπίου, Υπέρ των πολέμων 6. 27. 21. Έπιθι Βΐΰηιηει-, Τεείιηοΐο^ϊε χιηά 
Τεπηίπο1ο§ίε 3.100. 5. 

9 Εις τά κείμενα γράφεται χορήγιον. Περί τής ορθής γραφής χωρύγιον βλ. Β. Φά βη ν 
εν Αθήνας τόμ. 28. 339 καί Γ. Χατζιδάκιν έν 01οίΐ3, I. 127. Νΰν ή άσβεστος καλεί¬ 

ται παλλαχού χωρύγι. 

έγχώρΰγου, δρος πολύχρηστος τότε. ’Άν δμως ή κτίσις εγίνετο δι’ απλού 

πηλού καί λίιθων, τότε τό όσπίτιον εχαρακτηρίζετο ώς λιθοπηλόκτιστον 1. 

Αντί λίθων, κατά τό κτίσιμον, συχνά μετεχειρίζοντο οί μεσαιωνικοί 

πρόγονοι ημών καί δπτάς πλίνθους2, βήσαλα ή κατά τούς μεταγενεστέρους 

αιώνας τούβλα καλούμένας 3, αΐτινες ένηλλάσσοντο μέ σειράς λίθων 4 καί 

αιτινες ούχί σπανίως έφερον καί μονογράμματα 5. 

Έν τοιαΰτη περιπτώσει τό χτίσμα εχαρακτηρίζετο ώς εγχώρυγον βησα- 

λόκτιστον 6 ή από βησάλου εγχωρύγως 7. Επειδή δέ ή διά πλίνθων μονον 

Είκ. 2. Πώς γίνεται τό ξυλόδεμα νυν έν Αίτωλίφ. 

(Δ. Λουκοποΰλου, Αίτωλικαί οικήσεις σ. 42). 

οίκοδομία δέν ήτο στερεά, διά τούτο οί οικοδόμοι, ίνα ασφαλέστερους κατα- 

στήσωσι τούς τοίχους, άπέσφιγγον αύτους άπο διαστήματος εις διάστημά δια 

ξύλων, ίμάντωσιν τον τρόπον τούτον καλούντες 8. (Είκ. 2). 

ι Μ ί & 1 ο δ ί ο ίι - Μ ϋ 11 β γ, Αοία οί Βΐρ1οηΐ3ΐ& 6.41. Τούτο έν τφ έπαρχικφ βιβλίφ 

Λέοντος τού Σοφού λέγεται ε μ πηλόν. Έν Αίτωλίοι τά εγχώρυγα οικοδομήματα λέγονται 
άσβεστόχτιστα, τά δέ διά πηλού άπλοΰ κτιζόμενα λασποτοιχα. Δ. Λουκο-, 

π ο ύ λ ο υ, Αίτωλικαί οικήσεις σ. 46. 
2 Άχμέτ, Όνειροκρ. κεφ. 142.143.146,188, Ενταύθα αί πλίνθοι καλούνται πλί¬ 

θοι, οστις τύπος είναι ό πρόδρομος τού σημερινού πλίθα ή πλίθρα. Κατά τον Θεό¬ 

δωρον Πρόδρομον (Μΐ^ηε, Ρ. Ο. 133.1339) ό λαμπρός οίκος ήτο κατεσκευασμένος 

«έκ τιτάνου, οπτών χε πλίνθων καί λίθων έξεσμένων». 

3 Όπτήν δέ πλίνθον γίνωσκε τήν βήσαλον καλοΰμεν I. Τζέτζου, Χιλιάδες χιλ. 9 

ίστορ. 275.564· Βλ. καί τήν περί αγίας Σοφίας διήγησιν. (ΤΗ. Ρτβ§;βΓ( δοπρίοτεδ 
οπ^ίηιχτπ 0οπδΐ3πΐίπορο1ΐΐ3η3Γυιη 1 - 92.2, τό Όνειροκρ. χοΰΆ χμέτ κεφ. 145 καί τού 
Μιχαήλ Γλυκά τήν χρονικήν βίβλον 498.1. Τά τούβλα άνάφέρονται έν τφ δημώδει 
κειμένφ τής Χρονικής διηγήσεως Νικήτα τού Χωνιάτου 486- 19. 

4 Ο Η. Πίεΐχΐ, ΜΕπυβΙ 1.423.424. 

5 Α υ £. 01χ οϊ3 γ, V3ΓΙ άβ όαΐίτ <Λβζ Ιβδ Ηνζαπίίηδ σ. 172 καί Μ. Γεδεών, Έγγρα¬ 

φοι λίθοι καί κεράμια. « Μ ΐ Η Ιο δΐ ο Η - Μ ύ 11 ε γ, Αοί3 βί Πίρίοπιαία 3. 50.53. 

7 Άχμέτ, Όνειροκ. κεφ. 145. 8 Χρυσόστομος, Ρ. Ο, 62.354. 
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Περί τού τρόπου τούτου της οικοδομής όμιλεΐ δ τε Χρυσόστομος1 ως 

και τό ονειροκριτικόν του Άχμέτ, βραδΰτερον δέ και ό Πρόδρομος 2. 

Μετεχειρίζοντο δέ την ίμάντωσιν και άν εκ λίθων ήσαν εκτισμένοι 

οί τοίχοι, οπότε ή οικία εκαλείτο λ ιθοξυ λ άκτιστος8. 

'Ω μίλησα περί οπτών πλίνθων ενταύθα δεν πρέπει νά παραλίπω δτι 

καί ώμάς τοιαΰτας μετεχειρίζοντο οί πτωχότεροι κατά την κτίσιν των οικιών 

των άχυρα εις τον πηλόν παρεμβάλλοντες 4 "Οτι δέ και εντελώς πρόχειροι 

τοίχοι εκτίζοντο διά τής συνδέσεως καλάμων καί τής έπαλείψεως αυτών διά 

πηλού μανθάνομεν έκ τών έγγραφων, άτινα τά τοιαΰτα οικήματα χαρακτη- 

ρίζουσιν ώς καλαμότοιχα5. Τέλος συχνά αί οϊκίαι, καί δή εις τάς μεγα- 

λοπόλεις, εκτίζοντο έκ ξύλων προσπασσαλευομένων σανίδων επί όρθιων 

δοκών, τούθ’ όπερ καί ιδιαιτέρως οί συγγραφείς πιστοποιούσι6, καί έκ τών 

συχνών πυρκαϊών συμπεραίνεται7. Επειδή δέ τό κακόν τών πυρκαϊών ήτο 

1 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 54, 666, 56. 44. Έν λεξικφ Έλληνολατινικφ φέρεται· ίμάν- 

τωσις, σύνδεσμος ξύλων εμβαλλόμενων έν ταΐς οίκοδομαΐς. Νΰν έν Κύπρφ μαντωσά 

λέγεται ή τοποθέτησις δοκών επί τοΰ άνω μέρους τών μακρών πλευρών τών τοίχων, ΐνα 

έπ’ αυτών σεηριχθώσι τά άκρα τών δοκών τής στέγης, έν Καρπάθφ δέ μάντωμα τό 

επιστέγασμα τής θύρας. Κοινώς νΰν ή ίμάντωσις λέγεται ξυλόδεσι ή ξυλοδεσιά 

ή ξυλόδεμα. Τά ξυλοδέματα χρησιμοποιούνται νΰν έν Αίτωλίφ δ'ις ή τρις καί εις άπό- 

στασιν ένός πήχεως έκαστον άπό τοΰ προηγουμένου. Δ. Λουκοπούλου, Αίτωλικαί 

οικήσεις σ. 42. 

2 Θεοδώρου Προδρόμου, Σχετλιαστικοί είς την πρόνοιαν (Μΐ§πε, Ρ.Ο. 133.139). 

3 Μίΐίΐοδίοΐι-Μΐίΐΐβΐ', Αοία εί Όΐρ1οιπ&1&, 6. 41. 

4 I. Ζωναρά, Έξήγησις τών αναστάσιμων κανόνων τοΰ Δαμασκηνοΰ (Μαί, δρϊοί- 

Ιβ^ϊατα Κοαιαηιιηι 5. 388). Τοιαΰτα χτίσματα θά έννοή καί δ Άγαθ ία ς (Τστορ. 99.19) 

όταν όμιλή δι’ οικήματα «έκ πλίνδου άπεφθου, καί πηλοΰ άγροικότερον πεποιημένα». 

Έν τφ βίφ τοΰ άγιου Πορφυρίου τώ ύπό τοΰ Μάρκου διακόνου γραφέντι (σελ. 18. 13 

έκδ. ΟΓε^οΪΓε - Κιι^επβι·) λέγεται δτι κατά την διάρκειαν ίσχυροΰ όμβρου έφοβήθησαν 

πολλοί μή καταπέσωσιν οικήματα «τά γάρ πλεΐστα έτύγχανον άπό όιμοπλίνδου». 

5 Ιωακείμ Ί β η ρ ί τ ο υ, Άγιορειτικά άνάλεκτα (Γρηγόριος ό Παλαμάς 2. 26. 27. 

6 Ό Εύάγριος έν τή εκκλησιαστική του ίστορίφ (Μί^πε, Ρ.Ο. 86.2540) όμιλεΐ 

περί εμπρησμού, δστις ένεμήδη «ού μόνον τά ευέξαπτα, άλλα καί τάς έκ λίδων 

οικοδομάς». Ό Ίουλιανός όμιλεΐ έπ’ ίσης περί ανακτόρων έν Βάτναις τής Αντιόχειας 

άτινα ήσαν «πηλοΰ μόνον καί ξύλων ούδέν ποικίλον έχοντα» Ίου λιανού, Έπιστολαί, 

έπιστ. 98 σ. 182 (έκδ. (Βίάεζ). Ό Μιχαήλ Άτταλειάτης (Ίστορ. 252. 10) λέγει δτι 

κατά την επί Νικηφόρου Βρυεννίου έν Κωνσταντινουπόλει γενομένην πυρκαϊάν έκάησαν 

αί τών Ιουδαίων πάσαι οϊκίαι «διά τό ξύλοις κατηρτίσΟαι πάσας», τέλος ό Ν ικήτας 

Χωνιά της περιγραφών την ύπό τών Φράγκων άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, λέγει 

οιι «κομμάτια μεγάλα άπό τοΰ κτύπου τοΰ πυρός καί τής φλογός έπετώντο καί ύπό τοΰ 

άνεμου έφέροντο καί κατέφλεγον τάς πόρρωδεν οικοδομάς (Χρον. Διήγ. 732. 9). Συχνά 

περί πυρκαϊών όμιλεΐ έν τοΐς λόγοις του ό Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 62.77.90. 

7 Τοιαύτας περιγραφάς, πλήν άλλων, δίδουσιν ό I. Μαλάλας, Χρονογρ. 4.17.13, 

Κωνσταντίνος ό Στιλβής ( Σπ. Λάμπρου, Ν. Έλλην. 14.111) ό Νικήτας 

Χωνιά της, Ένθ’ άν. καί_ό Φραντζής, Χρον.» 18. 18, 
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κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους συνηθες, διά τούτο ή πολιτεία ελάμβανε μέτρα 

τό μέν διά ραβδισμού ή αυστηρότερου παραδειγματισμού τιμωρούσα τούς 

αιτίους τής πυρκαϊάς, τό δέ διατάσσουσα, ΐνα οί πολίται έν τφ άνωγέφ έχω- 

σιν ύδωρ προς κατάσβεσιν τού πυρός ή δι’ ήν χρείαν καί οξους χρήσις έγί- 

νετο 2. 'Υπήρχον δέ καί Ιδιαίτεροι πυροσβέσται, ματρικάριοι καλούμενοι, 

οΐανες ήσαν ύπό τάς διαταγάς τού νυκτεπάρχου καί βραδΰτερον τοΰ τούτον 

άντικαταστήσαντος πραίτωρος τών δήμων 8 καί οΐτινες μέ κάδους και σκέ- 

παρνα καί σίφωνας έφωδιασμένοι έσβυνον τό πυρ 4. Επειδή δέ εις τοιαύτας 

περιστάσεις έγίνοντο, ώς είκός, καί πολλαί κλοπαί, διά τούτο ό πολιτικός 

νόμος επέβαλλε τήν είς τό τετραπλούν άπόδοσιν τού κλαπέντος, εάν ό κλέπτης 

συνελαμβάνετο εντός έτους άπό τής διαπράξεως τής κλοπής, τήν είς άπλοΰν 

δέ, εάν μετά τήν πάροδον τού χρονικού τούτου διαστήματος5. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ 

Αί τών αρχαίων Ελλήνων οίκίαι γνωστόν είναι ότι συνήθως δεν είχον 

πλείονα τών δύο πατωμάτων καί δτι μόνον βραδΰτερον είς τάς μεγάλας πόλεις 

ύπήρχον καί τρίστεγα οικήματα 6. Τον κανόνα τούτον σχεδόν ήκολούθουν και 

αί οίκίαι τών Βυζαντινών. Ή Βυζαντινή λοιπόν οίκία ή είχεν έν καί μόνον 

πάτωμα, δτε εχαρακτηρίζετο ώς (ό) σπίτιν χαμόγεων7 ή χαμαίγεων* 

ή καί δύο, οπότε τό μέν κάτω έλέγετο κατώγεων ή κατώγιν 9, τό δέ άνω 

άνώγεων ή άνώγιν10. 

1 Πανδέκται βιβλ. 1.1.4. _ , 

2 Πανδέκται βιβλ. 33. 9. 3. δ. Είς τά κατά τών πυρκαϊών μέτρα προσετιθετο και 

ή άπαγόρευσις τής κτίσεως φούρνου κάτωθεν οικημάτων Λέοντος τοΰ Σοφού, 

Τό έπαρχικόν βιβλίον 18. 3. 

3 Πβ. τήν Νεαρόν τοΰ Ίουστ ιν ιανοϋ 13. 6. 

4 Πανδέκται βιβλ. 1. 1. 4. Κατά τον λεξικογράφον Ησύχιον, σίφων... καί δργανόν τι 

είς πρόεσιν ύδάτων έν τοΐς έμπρησμοΐς. ^ 

5 Θ. Βαλσαμών, Είς τον Β’ κανόνα τοΰ αγίου Γρηγορίου τοΰ Νεοκαισαρειας 

(Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα 4.53). Διά τά κατά τών πυρκαϊών λαμβανόμενα μέτρα πβ. 

Α. 81οε1ι.1ε, δρ&ΐτοπιίδοΐιε αηά ΐ>γζ3ηΐίηϊδο1ιε ΖϋπίΙε ο. 114 (9ον παράρτημα τής 

Κλειοΰς). ·.··... 
6 Η 6 Γ1Β 3 Π Π - Β1 θ ιη η ε Γ, ΕεΙίΓΒυοΙι άετ ^πβούιεοΐιεη ΡπναΐΒΐΙεΛηιιηιβΓ σ. 10ά. 

7 ΤΓίηο1ιβΓ3, 3)Ί1. 515.4,520.8, Ο. δ ραίο, ϋίρίοωί Οτβεΐ ηηεάίίΐ 448 . 5, 

8 ΜΠτΙοδί ο Η-Μαΐΐετ, Αοί3 βΐ Οΐρ1οηι&ί3 3.20.50. · 

9 οιΐ6 3, I άίρίοιηΐ 7. 75. Ο. δρ3ί3, Οΐρίοαιΐ Οτεοί αηθάΐΐΐ 406.6, Ηβδδβ1ί ο§- 

ΡετηοΙ, Ροέιηεδ ΡτοάΓοιηΐςιιεδ IV. 178. Μ ίΐεΐ οδί οΒ - Μ ίίΐ 1 ετ, Αεί3 εΐ Όΐρίο- 

ιπ3ϊ3 5,69. , 
10 ΤΓίηο1ΐ6Γ3, 3>·11. 261.356, θεοδώρου Στουδίτου, Επιστολών βιβλ. Β 

επιστολή 34 (Μί§ηε, Ρ.Ο. 99.1208). Μιχ. Ψελλοΰ, Έγκώμιον είς τήν μητέρα (Κ. 

Σάθα. Μεσ. Βιβλ. 5. 59). Τ&ίβΐ, ΕαδΙαίΒπ οριίδε. 185. 20,189. 47,' Ν ικήτα Χωνιατου^ 

Χρον. διήγ. 457.8, ΜΠτΙοδίού-ΜΐΠΙεΓ, ΑοΙβ εΐ Όίρ1οηΐ3ΐ3 5.6. Καί νΰν εκ τών 

δύο πατωμάτων διωρόφου οικίας τό μέν άνω καλείται ανώι, κατώι δέ τό κάτω. 
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Οικία δυο πατώματα εχουσα εκαλείτο τότε σπίτιν δίπάτον1 ή άνω- 

γοκάτωγον 2 ή ά νω γεωκάτ ω γο ν 8 ή και άνω κάτω4. Άλλα και 

τρίπατα τότε οικήματα ΰπήρχον 5, οπότε τό μεσαΐον ελέγετο μεσόπατον6. 

Ειπον ανωτέρω οτι οι Βυζαντινοί, ως προς τον αριθμόν των πατωμάτων, 

σχεδόν ήκολοΰθουν ιόν άρχαιον κανόνα, διότι δεν έ'λειπον καί οι επιδει- 

κτιώντες καί ματαιόδοξοι, οΐτινες προς αυτόν αιθέρα άν υψουν τάς οικίας των, 

τό φως των γειτόνων περιορίζοντες7. Καί έθεωρούντο μέν πλοΰτου καί 

ευδαιμονίας δείγμα τά τριώροφα τότε οικήματα 8, μνημονεύονται δμως καί 

πλείονας όροφάς εχοντα. Ούτως ό Χρυσόστομος όμιλε! δια τούς τριώροφα 

και τετραώροφα οικοδομούντας 9, πενταστεγους δέ οίκους αναφέρει εν τή 

χρονογραφία του ό Θεοφάνης10 καί πεντωρόφους εις τάς χιλιάδας του 

ο I. Τζέτζης11, τετραώροφα δέ καί πεντώροφα πάντως υπονοεί ό Άρμενόπουλος, 

δταν άναφέρη δευ τέραν καί τρίτη ν στέγην «καί τάς εφεξής έν πόλεσιν» 12. 

1 Μ ϊ 1ι 1 ο 5 ϊ ο Η · Μ ΰ 11 β Γ, ΑεΕι εΐ Είρίουιαία 3.52. 

2 Μΐ 1:1 051 οΐι - Μΰΐΐ 6Γ, Αεΐ3 εί Όΐρίοηιβία 3. 52,6. 41,Τγϊπο1ι6γ&. 5γ1Ι. 12. 11, 

515.4. Τό άνωγοκάτωγον φέρεται καί έν Χιακω έγγράφφ του 1743 (Α. Πασπάτη,Τό 
Χιακόν γλωσσάριον σ. 125) οΰτω δέ καλείται καί σήμερον έν Κρήτη καί Ινυθήροις, 

έν Αίτωλίφ άνωκάτοιγο· Δ. Λουκοπούλου, Αίτωλικαί οικήσεις σ. 29. 

3 Μιχ. ’Ατταλειάτου, Διάταξις (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 1.51), ΜΠτΙοδΐοΙι- 

Μ ϋ 11 β γ, Αοία εΐ ϋίΡ1οηΐ3ί3 3. 52, δ. 326 Ε. Ρβίίΐ-Β. Κ ο γ 3 Β 1 ε ν, ΑεΙβδ 3β Ι’Αίίιοδ. 

Αοίβδ 3ε 0Ηίΐ3π33Γ σ. 60, Ου8 3, I Οφίοιτπ 630-9. 

4 Απέρχεται άχρι τοΰ τοίχου του άνω κάτω οικήματος, ΜΐΙτΙοδίοΙι-ΜϋΠβΓ, 

Αοί& εΐ Όίρ1οηΐ3ί3 5.388. Έν έγγράφφ του ΙΒ' αίώνος (Ο ιι 8 3, I άίρίοπιί 74-7) άνα- 

γινώσκομεν «τον έμόν οίκον άνω καί κάτω οίκουμενον». 

5 Μιχ. ’Ατταλειάτου, Διάταξις (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 1.10) I. Τζέτζου, 

Επιστολή 18η σελ. 20 (Τΐι. ΡτεβδεΙ, ,Ιο1ΐ3ηηΪ5 ΤζεΙζ3ε ερίδίοίεε). Τρίστεγον οίκον 
αναφέρει καί ό Θεοφάνης έν τή χρονογραφία, του 97. 32 (Όε Βοογ). 

6 Μΐΐτίοδΐοΐι - Μ ΰ 11 ε γ, Αεί* εί Οίρίοιηαΐα 3. 52. 

7 Λιβανιού, Φθονερός τοΰ γείτονος αύτοΰ πλουτήσαντος έξαίφνης, εαυτόν προσαγ- 
γέλλει 53 τόμ. 6 σ. 648 (ΡδΓδΙετ). 

8 Χρυσόστομος Ρ. Ο. 61. 522, Γρηγορίου του Ναζιανζηνοΰ, Εις τον 
Βασίλειον επιτάφιος (Μίδηε, Ρ. Ο. 36.601) Μιχαήλ Ψελ λοϋ, Έγκώμιον εις τήν 

μητέρα (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 5 - 32), Θεοδώρου Προδρόμου, Τά κατά Ροδάνθην 
καί Δοσικλέα 8.72, Α. Ηείδεηδετ^, Όετ Ερίί3ρόίο5 3εε Νύί,οΐαοδ Με53Πίε5 3υί δεΐηειι 
Βηι3βΓ ΙοΗαπηβδ (δίΐζΒετ. 3. Β&γτ. Α^ά. ΑΜι. 5.46.), Νικήτα Χωνιάτου, Χρον· 

Διήγ. 205. 17, Βησσαρίωνος, Έγκώμιον είς Τραπεζοΰντα (Σπ. Λάμπρου, Ν.Έλλην. 

13.165), Ιωσήφ Βρυεννίου, Κεφά?ναια επτάκις επτά (3.95 έκδ. Βουλγάρεως). 

Καί νυν, κατά τήν δημώδη ποίησιν, εξαίρετα θεωρούνται τά σπίτια τρίπατα κι’ αόλές 
μαρμαρωμένες. Έν Καππαδοκία ή κτίσις τριώροφου οικίας έθεωρείτο ένδειξις πλούτου 

γινόμενη υπό κενοδόξου καί όψιπλούτου (I. Βαλαβάνη, Μικρασιατικά σ. 220). 

9 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 58.522. Βίος καί πολιτεία Παλλαδίου (Μϊ^ηε, Ρ. Ο. 47.47). 

10 Θεοφάνους. Χρονογραφία 172. 9. 

11 I. Τζέτζου, Χιλιάδες, χιλιάς 5, Ιστορία 17 στίχ. 618, 

12’Αρμενοπούλου, Έξάβιβλος βιβλ. 2. 4. 28. 
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Έκ των ανωτέρω φαίνεται σαφώς οτι δεν έχουσι δίκαιον οί ΰποστηρί- 

ζοντες ότι αί Βυζαντινοί οίκίαι δεν εΐχον πλείονα των τριών πατωμάτων 1, 

άφ3 ετέρου δέ καί οι διισχυριζόμενοι ότι έν Κωνσταντινουπόλει ΰπήρχον επί 

Θεοδοσίου οίκίάι μέ επτά καί εννέα πατώματα 2. Ή παρεξήγησις συνέβη 

εκ χωρίου τοΰ Θεμιστίου 3, ένθα οΰτος όμιλεΐ περί έγείροντος επτακλινον καί 

έννεάκλινον οίκον. Τό χωρίον όμως άναφέρεται είς τό μέγεθος τών δια¬ 

μερισμάτων τοΰ οίκου καί οΰχί είς τον αριθμόν τών πατωμάτων αυτού. 

Καί επειδή περί πολυωρόφων οικιών ό λόγος, λέγομεν ότι ή .συνήθεια 

προήλθεν ίσως έκ Ρώμης, ένθα τά οικήματα τοΰ λαοΰ καί τής μέσης τάξεως 

είχον πέντε καί έξ ορόφους 4, αλλά καί έκ τής έλλείψεως επαρκούς χώρου, 

άφ3 ου πολλαί πόλεις ή σαν τότε περιτετειχισμέναι. 
Αί συχνά άναφερόμεναι απειρομεγέθεις καί λαμπραί οίκίαι 5, ωφείλοντο 

μέν καί είς τήν ματαιοφροσΰνηνι ώς είπον, τών κτιζόντων, ίσως όμως είναι 

και Ρωμαϊκής παραδόσεως συνέχεια, άφ’ οΰ, ώς μαρτυρεΐται 6, Κωνσταντίνος 

ό Μέγας έν Κωνσταντινουπόλει έκτισε διά τούς εύγενεϊς Ρωμαίους λαμπράς 

οικίας «κατά τήν έμφέρειαν τών εν τή παλαια Ρώμη πολυτελώς κατεσκευα- 

σμένων οίκων». 

Επειδή δέ αί λαμπραί οίκίαι έθεωρούντο, καί πολύ δικαίους, ώς κόσμημα 

τής πόλεως 7, διά τούτο έφρόντιζεν ή πολιτεία περί τής καλής αυτών έμφανι- 

σεως, προνοοΰσα, ίνα οικήματα καί εργαστήρια είς ώρισμένα μέρη τής πόλεως 

καλλωπίζωνται έξωθεν διά μαρμάρων «ώστε διδόναι κάλλος μέν τή πόλει, 

•ψυχαγωγίαν δέ τοις βαδίζουσι», ώς λέγεται έν τή διατάξει τού Ζήνωνος8, 

καί άπαγορεύουσα, ίνα, άνευ λόγου, αποκομίζονται τά μάρμαρα αυτών 9. Οί 

διοικηταί μάλιστα έν τε τή πρωτευούση καί ταΐς έπαρχίαις, καθήκοντα τών 

αρχαίων αστυνόμων έκτελοΰντε;19 έπεβάλλετο νά ΰποχρεώνωσι τους οικο- 

δεσπότας νά έπισκευάζωσι τάς οικίας των φθαρείσας, άν δ’ αυτοί άνέβαλλον, 

τότε άρμοδίως οί ίδιοι νά θεραπεύωσι τήν άμορφίαν τής πόλεως11. 

Τής αρχής ταΰτης συνέπεια ήτο ότι ούδείς τών πολιτών ήδυνατο να 

1 Ε. Ο 6 τ 1 & η 3, Ό38 \\7οΗη1ΐ3ΐΐδ 3ετ Βγζ&ηΐίηβτ σ. 19, Ε. 3ε Βεγίΐε, ΕΊΐ3Ϊ>ίΐ3ΐίοη 

Βγζ3ηΐίηε σ. 199. 

2 0. Όϊεΐιΐ - Ο. Ματ9315, ΗϊδΙοίι-ε 3ιι ηιονεη 3§ε τόμ. 3 σ. 6. 

3 Θεμιστίου, Περί φιληκοΐας λόγ. 18°^ σ. 271. 272 (εκδ. ϋϊπ3οτί). 

4 Ε. 3 ε Βόνΐΐε, ΕΊΐ3Βίΐ3ΐίοη Βνζειιίϊιιε σ. 4· 

5 Βλ. τήν σχετικήν νεαράν τοΰ Νικηφόρου Φωκά παρά ΖαεΒ. ν. Είυ§εη11ΐ3ΐ, 

}ιΐ5 Οταεοοι·. 3. 299. 

6 Μιχ. ’Ατταλειάτου, Ίστορ. σ. 218 βλ. καί Ε. 3ε Βεγίίέ, Ένθ’ αν. 28. 

7 Γρηγορίου Νύσσης, Προς τούς πενθοΰντας (Μϊ§ηε, Ρ. Ο. 46. 508). 

8 Ίδέ τον Ίουστινιάνειον κώδικα 8. 10. 

9 Ίουστιάνειος κώδ. 8. 10, Βασιλικά βιβλ. 58 τίτλ. 11 Ρ. 
10 Πλάτιονος, Νόμ. 6 σ. 763 ο. (Η ε γ ιβ 3 π η - Β 1ϋ ιη η ε γ, ΕβΙιτΒιιεΙι3 σ. 157)· 

]1 Πανδέκται βιβλ. 1 18. 7, Βασιλικά βιβλ. 6 τίτλ, 1, 41. 
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ψράξη οδόν ή στοάν χάριν ίδια; χρήσεως, αν μή υπήρχεν ειδική του βασιλέως 

διαταγή καταπεμφθεΐσα είς τον "Επαρχον1. ν 

Και εφρόντιζε μέν ή πολιτεία περί τής ευπρεπείας καί τής λαμπρά; 

εμφανίσεως των οικιών καί τών δημοσίων οικοδομημάτων, άτινα εθεωροΰντο 

τέρψις τών πολιτών2, ούκ ολίγον δ’ είς τοΰτο συνέτεινε καί τών πολιτών 

ή ματαιοδοξία, οϊτινες άδράς κατέβαλλον δαπάνα;, ϊνα οίι μόνον λαμπρά; 

κτίσωσιν οικίας, άλλα καί μεγάλας, οίονεί μικρά; πόλεις εντός μεγαλύτερα; 3 

ή κατ’ άλλους όμοιαζοΰσας προς μεγάλας πόλεις 4 καί μακράς διάρκειας, ώστε 

καί οί εγγονοι καί οί μετ’ εκείνους νά τάς,ευρωσιν, καί ώς λέγει ό Χρυσό¬ 

στομος, «τήν μνήμην διηνεκώς σφζεσθαι καί άκούειν ότι του δείνος ή οικία» 5. 

Είναι αυτοί, οϊτινες, κατά τον αυτόν πατέρα τής εκκλησίας, ετέράς άνοίας 

είδος επιδεικνυοντες «περιετίθεσαν τάς προσηγορίας αυτών οϊκοδομήμασι 

καί λουτροΐς» 6. 

Φαίνεται όμως οτι ή τάσι; προς καλλωπισμόν ύπερέβαινε πολλάκις τά 

όρια, δι’ δ ψέγονται οί οικοδόμοι, οϊτινες τό άναγκαΐον διαφθείροντες καί 

τέχνη κακοτεχνίαν μείξαντες, θέατρα καί οΰχί οικίας κατεσκεΰαζον 7. 

Επανερχόμενοι εις τον αριθμόν τών πατωμάτων, λέγομεν οτι είς τά 

μονώροφα καί ισόγεια οικήματα, τά καί πτωχικώτερα, παρά τών ανθρώπων, 

ύπήρχον καί τών ζφων τά ενδιαιτήματα 8, εις δε τά διώροφα καί τριώροφα 

άνω μέν κατώκουν οί ένοικοι, τά κάτω δ’ έχρησιμοποίουν διά δευτερευοΰσας 

χρείας· εκεί π. χ. ετοποθετοΰντο οί στάβλοι ή ό όνόμυλος9 ή τά διάφορα 

σιτηρών, άχυρου καί οίνου κελλάρια10, παρέμενε δ3 εκεί καί τό δουλικόν του 

οίκου προσωπικόν η. 

1 Πρόχειρος νόμος τίτλ. 38. 44. 

2 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 58.729. 

3 Αστεριού Άμασείας, Όμιλία κατά πλεονεξίας (Μϊ^ηβ, Ρ. Ο. 40.209} Χρυ¬ 

σόστομος, Ρ. Ο. 58.729, Α. Μ 3.) ιι τ ΐ, ΑιιεοάοΙα ΡΓθάΓθΐηβ& (Αθ3.άβηιί& άεί Ιάηεβί 
17 (1908) σελ. 535. 

4 Σ. Παπαδη μητριού, Χρίστος καί Θεόδωρος Πρόδρομοι σ. 18-19. 

5 Χρυσόστομος Ρ. Ο. 53.275.348,57.208. Κατά τής πολυτελείας τών οικιών, 

πλήν του Χρυσοστόμου, όμιλουσι καί ό Αλεξάνδρειάς Κύριλλος, ό Άμασείας Άστέριος 
καί ό Κύρου Θεοδώρητος. Τ. ά β Β β γ 1 ί β, "Ενθ’ άν. σ. 29. 

Π Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 65.231. 

7 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 58.501. · 

8 Ό Ιωάννης Τζέτζης έν επιστολή του (Τά. Ρβδδβΐ, }ο1ΐ3πηΪ3 ΤζεΙζαβ βρΐδίοΐ&ε 
Ιπιστ. 18 σ. 20) λέγει οτι έν ή αυτός κατωκει οϊκίςι κατφκει καί άνήρ πολλά εχων παιδία 
καί προσθέτει- «συντρέφεται δέ τοϊς παισί καί συίδια». 

3 Μιχαήλ Άτταλειάτου, Διάταξις (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 1.10). 

10 Ανωνύμου, Σύνοψις θαυμάτων τοΰ αγίου Ευγενίου (Α. Παπαδοπούλου- Κερα- 

μέως, Ροαίεε άΐδί:οπ3.β ΐπαρεπί ΤΓ&ρεζιιηΐίηΐ 147.13. 28). Ό οίνος ετίθετο ή εντός πιθα- 

ρίων ή λάκκων κεκονιαμένων Βασιλικά βιβλ. 60 τίτλ. 3. 27. 

Π Χρυσόστομος Ρ. Ο.· 60.319. - . .. 

« , / 91 Περί τήν Βυζαντινήν οικίαν. 

Έλέχθη ότι εις τάς Βυζαντινά; οικίας μία καί μόνη οικογένεια κατφκει Κ 

Λιά τάς" μονώροφους βέβαια ούτως έχει τό πράγμα, διά τάς πολυώροφους 

όμως ουχϊ πάντοτε, άφ’ οΰ εχομεν μαρτυρίας του Χρυσοστόμου λέγοντας οτι 

εις εν μέγα οίκημα άλλοι κατφκουν κάτωθεν καί άλλοι άνωθεν ^ και του 

Τζέτζου βεβαιοΰντος ότι εις τό άνω πάτωμα τριώροφου οικίας εμενε τις, 

όσης είς τον κατοικουντα είς τό δεύτερον πάτωμα έγίνετο ενοχλητικός και 

διότι είχε πολλά παιδία καί διότι, χαλασθέντος του σωλήνος, του ερριπτεν 

υπέρ τήν θΰραν του ακάθαρτα ΰδαταΛ , , , 
Θά έφρόντιζον δέ μετά τόσης επιμονής οί νόμοι νά μή παρέχουν ενο- 

χλησιν αί υδρορρόαι καί οί αποχετευτικοί σωλήνες, άν μή καί συνοικισμός 

τότε κατά πατώματα υπήρχε4; 

ΑΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

"Οταν ή οικία εΐχεν ΰπέρ τήν μίαν οροφήν, τότε, διά νά άνέλθη τις άπο 

πατώματος εις πάτωμα, έχρησιμοποίει κλίμακα, ήτις εκαλείτο «αλα . Ητο 

δ1 αΰτη ή εσωτερική, και δή ξύλινη, ώς και νΰν ξυλόσκαλα και ουχι σπα- 

νίως περιαιρετή 1 ή καί εξωτερική !κ λίθου μαρμάρου, κατασκεύαζαμενη και 

τόσον ενίοτε πολυτελής, ώστε πολλοί νά άξιώσι νά θαυμαζωνται δι αυτήν, 

Ή κλΐμαξ από σ κ α λ ί α 9 άποτελουμένη ητο κάποτε υψηλη και ελικο 
δήςίο καί είχε πρό τής εισόδου του άνω πατώματος τετραγωνικόν χώρον, 

ακρόσκαλον11 καλούμενον. 

Γε. ΟβΓίαηά, Όαδ Λνοάιιΐι&ιΐδ άβΓ ΒγζαηβηβΓ σ. 19. 

ϊ Χρυσόστομος, Ρ. Ο- 62.40. ., 1β 
3 Τ1ι Ρ γ β 8 5 β 1, Τοίιαηηίδ Τζβίζ&β ερίδίοΐ&β, επιστολή ίο. 

4 Πανδέκται 8.2.18,19.1.37.2, Νόμος Πρόχειρος 38.37, Ά ρ μεν οπουλ ου, 

Έξαβιβλ 2 4.36, Βασιλικά 19.8.14.17.18. Καί ό Σχολλαστής τοΟ Άοιστοφανους 
(Άχαρν. 922) είπε· ύδρορρόη καλείται τό μέρος τής στεφανίδος, δι’οί το απο του ομβρου 

Καί ό Πολυδεύκης έν τφ ό.μαστικφ. 

του. περί τής ναυτικής κλίμακας όμιλών (1.93) λέγε, «άποβάθρα και διαβαθρα ην σκάλάν 
καλοΰσι». Ή καί σήμερον κοινή λ. σκάλα εΰρηται συχνά ως ερμήνευμα της λ. , 

6 Μ ί 1ε 1 ο 8 ΐ ο ά - Μ ύΐ 1β Γ, Αοία οί ΟφΙοηιαΙ* 3.54 ξυλινην σκάλάν αναφερειΧαι 
Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος έν ιή έκθέσει της βασιλείου ταξεως {15. 

12, 538. δ). Βλ. περί τοΰ πράγματος καί Ιν. άε Ββ^Ιιβ, ά ι1^“ΟΠ ’ 
7 ©άδωρου Στουδίτου, Επιστολών βιβλ. Β'. επιστ. 34 (Μι8ηε, Ρ. 0,99.1208). 

8 Χρυσόστομος, Ρ.Ό. 57.51. , , , οοι 
9 Ό Άγαθίας έν έπιγράμματί του είς οίκον έν υψει κείμενον εν Βυζαντιφ (σ. 381 

Βόνν.) όμιλεϊ διά κλίμακα ταναήν. 
10 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθεσις της βασιλείου ταξεως 91. 20 

-ϊι^ο 8 ί ο ά - Μ ά 11 β Γ, ΑοΙα εΐ ϋίρίουι&ΐα 3.55. Βλ, καί Ε. άε Β β χ 11 β, Ενθ αν, 

σ. 201. Τό ακρόσκαλον καλείται νϋν κεφαλόσκαλο. 
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Επανερχόμενοι εις την ξύλινη ν εσωτερικήν σκάλαν, λέγομεν ότι εις τό 

άνω άκρον αυτής υπήρχε καταπακτή θύρα, τήν οποίαν οί μέν συγγραφείς 

συχνά μέ τό άρχαϊον όνομα όρσοθύρην καλούσι ζ τήν οποίαν όμως οί Βυζαν¬ 

τινοί ημών πρόγονοι εκάλουν, ως και ημείς σήμερον, καταρράκτην, ώς 
καταρρασσομένην κλιμάκων άνω 2. 

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΙΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ 

Ή κυρία ό'ψις μιας Βυζαντινής οικίας εκαλείτο πρόσωπον3, επ’ αύτού 

δέ ή δυνατό τις νά ΐδη τά καλούμενα κοσμίδια ή συνηθέστερον κοσμή- 

τας4. Ή λ., μέ τό κοσμώ βεβαίως σχετιζομένη, έδήλου τό γεΐσον, και δή τό 

κατά τήν άνω άκραν του τοίχου, άφ’ ου άρχεται ή στέγη δ. Πλήν τούτου 

όμως έλέγετο καί τό του υπέρθυρου γεΐσον, ώς έκ τών μεσαιωνικών έπυλ- 

λίων φαίνεται 6, και παν δ’ έν γένει γεΐσον 7. 7Ητο δ’ ό κοσμήτης, όστις και 

1 Άγαθίου, Ίστορ. 176.1. 

2 Όρσοθύρην - * ■ ειη 6' άν αυτή όποια ή καταρράσσουσα κλιμάκων άνω καί δι’αύτό 
λεγομένη κοινώς καταρράκτης. Ευσταθίου, ΙΙαρεκβ. 1921. 19 Πβ. του αύτοΰ καί 
1053. 5. Τόν καταρράκτην ουναντώμεν καί εις τό μεταγενέστερον ποίημα περί γέροντος 
νά μην πάρη κορίτσι στίχ. 106 (\ν ϊ^ικγ, Οππηΐη& Ογ36ο& ιυοάΗ »βνϊ σ. 109). Νϋν, 

εκτός τοϋ καταρράκτης, δημωδώς μεταχειριζόμεθα καί τάς λέξεις καταπαχτή, 

κλιβανή ή κλαβανή. 

3 Προκοπίου, Περί κτισμάτων 1. 1.31. Ο. δραΐα, ϋίρίοηη Οτβοΐ υηοάϊίΐ 448. 5 

Καί είς άλλα μέρη τής οικίας εχομεν νυν ονομασίας έκ μεταφοράς έκ μελών τοΰ ανθρω¬ 

πίνου σώματος. Ούτως αί λίθιναι παραστάδες τής θύρας ή τών παραθύρων καλούνται 

μάουλα έν "Ανδρψ καί μάγλα έν Πόντφ, φτέρνα έν "Ανδρφ ή υποτείνουσα τής 
τριγωνικής στέγης δοκός, αυτόθι δέ καί έν Δωρίδι καί Παξοΐς δόντια οί εναλλάξ έν 
ταΐς γωνίαις τών οικιών έξέχοντες λίθοι, οΐτινες δηλοΰσιν ότι δέν επιτρέπεται νά γένη 
μεσότοιχος, ένφ κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους δόντια έλέγοντο αί όδοντωταί έπάλ- 

ξεις τών κάστρων (τό Χρονικόν τοΰ Μορέως στίχ. 1483). Τέλος έν Κυζίκφ μορφωτάρι 
καλείται ό ουδός τής θύρας. 

4 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, "Εκθεσις τής βασιλείου τάξεως 582.18. 

Η655βΗπ§ - Ροτηοί, Ροέηιεδ Ρτοάτοηιΐηιιεδ I. 79, I. Τζετ ξου, Σχόλια είς Λυκόφρονος 
Αλεξάνδραν είς στίχ. 290 (122. 13). Τά κατά Λύβιστρον καί Ροδάμνην στίχ. 2688, Καλ¬ 

λίμαχος καί Χρυσορρόη στίχ. 320 καί πολλαχοΰ αλλαχού. Βλ. καί τό Έλλην. γλωσσάριον 
τοΰ ϋα 03Π£ε έν λ. κοσμίτης. 

5 Τά γείσα καί αί στεφάναι, ήτοι οί κοσμήται I. Τζέτζου, Σχόλια είς Λυκόφρονος 
Αλεξάνδραν είς στίχ. 290 (122. 18). Ούχί ορθά περί τοΰ κοσμήτου λέγει ό Κείεΐτε είς τά 
σχόλιά του είς τήν έκθεσιν τής βασιλείου τάξεως Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου * 
2. 690. 

6 Τά κατά Λύβιστρον καί Ροδάμνην στίχ. 2688, Ποίημα περί ευτυχίας καί δυστυχίας 
στίχ. 433, Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη 320. 

7 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, "Εκθεσις 582.16. Καί νΰν έν Νάξφ 
(γ) εισώματα λέγονται μεγάλαι πέτραι περιφράττουσαι τά δώματα, άλλαχοΰ άκρο- 

δώματα (Άραβάπον Καππαδοκίας) καί κ ρ ο δ ώ μ α τ α (Κυκλάδες, Κύπρος), κ ρ ο δ ω- 

στηθαΐον ελεγείο 1 καί έν πολλοΐς άντεσταίχει προς τό μαρμάρινον 

ριγλίν2 είς τάς κομψάς οικίας «χρώμασι και λαξεύμασι προβεβλημένος 

τών τοίχων» 3 ή έφερε διαφόρων φυτών έγγεγλυμμένα φύλλα 4 

Οί'Βυζαντινοί συνήθιζον, εφ’ όσον οΐ εξωτερικοί τοίχοι τών οίχιών 

των δέν ήσαν έκ λίθων ξεστών, νά έπαλείφωσι τούτους, ώς καί οί άρχαίοι, 

διά λευκής τιτάνου δ, ούχί δέ σπανίως έν τοιαύτη περιπτώσει εχομεν μνείαν 

καί τών κονιώντων 6. Πλήν όμως τού λευκού χρώματος, οί τοίχοι επηλει- 

φοντο καί διά κίτρινου καί κυανού ή κυανίζοντος, ήσαν, ώς λέγει ό Νικήτας 

Χωνιάτης, «χρώμασι πολυειδέσι διηνθισμένοι» 7. . 

Ή πολυχρωμία τών έξωτερικών τοίχων ήτο καί αρχαία συνήθεια εξακο- 

λουθήσασα καί κατά τούς παλαωτέρους αιώνας τής Βυζαντινής περιόδου, αφ’ ου 

καί ό Χορίκιος κατά τόν ς" αιώνα έπαινεΐ τήν πολυχρωμίαν τών οδών τής 

Γάζης, ένετάθη όμως άπό τού 10ου μ. X. αίώνος, επιδρασάσης ώς προς τούτο 

καί τής Ανατολής3. 9 „ ν 
Ού μόνον δέ διά τιτάνου έπηλείφοντο οί τοίχοι, άλλ εκοσμουντο και 

διά διαφόρων γεωμετρικών απλών σχημάτων 2 ή ψηφιδωτών, πλακών έκ 

χρυσού ή άλλου μετάλλου, ϊχγ,η τής έπικολλήσεως τών οποίων έτι και νυν 

ματές (Κρήτη) κρομόχτια, (= προμόχτια, Κύπρος), κεραμόρροδα (Γενεδος), 

άκροκεράματα ("Ιμβρο;, Αίνος), παραψτέρουσ’ (Λήμνος). 
ι Δέοντος Γραμματικού, Ίστορ. 32δ. 19, γεΐσον και γεισωμα το προύχον του 

υπερθύρου, ήγουν τό κοινώς στη θαίον. Η 0 δ δ 01 ί η § - Ρβτηοί, Ροέπ^βε Ρτοάτοιηιςυβε 

I. 102. 
•2 Η β 5 δ β 1 ΐ η § - Ρ β γ η ο I, "Ενθ’ άν. I. 80. 
3 Σχόλια είς Γρηγορίου τοΰ Ναζιανζηνοΰ είς τόν πατέρα σιωπώντα δια την πληγην 

τής χαλάζης (Κ. Οκηΐ&ΓβΠβ, ΒεδίΙΐο Μίηίπιο ΤΙ. Β. Ζ. 26.12. 24). 

4 Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη στίχ. 320. Γ- ά 0 Ββγίιό, Ένθ αν. 199, ^ 

δ’Αχμέτ, Όνειροκρ. κεφ. 187 σ. 145. 17 (ΌγοχΙ)· Διά τάς έν τοΐς τοίχο.ς υπολευ- 

κάνσεις καί παραχρίσε^ όμιλεΐ ό I. Τξέτζης είς τά σχόλιά του είς τά έργα και τας ημε- 

οας στίχ. 594. Τό χρίειν διά τιτάνου έλέγετο κατά τήν Βυζαντινήν εποχήν αλειφειν, 

ή δ’ έπίχρισις άλοιφή. Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 59. 373, Ν ική τα X ω ν ιατου, 

Λόγος έκδοθείς επί τφ άναγνωσθηναι είς τόν Λάσκαριν κυρ Θεόδωρόν (Κ. Σαϋα, Μεσ. 

Βιβλ. 1.127), είπε δέ καί ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος (764. 15) «δήλον δε οτι 
καί τό τοίχους χρίειν άλείφειν λέγεται καί άλοιφή» καί πάλιν (975 - 45) «λέγεται δε αλει- 

φεσθαι καί τοίχος κονία ή έτέρα ύλη». Νϋν τό άλείφω έπί τής σημασίας ταυτης λεγεται 
έν Μακεδονία, ένφ έν Κύπρφ λέγουσιν άσπρογειάζω, γαλατσωνω εν Σύμη, κοι¬ 

νώς δέ ασβεστώνω. Διά σχετικά ζητήματα βλ. Η. Βίαηιηβτ, Τβώιηο1ο§ΐ6 οΛ . 

6 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 47.368. 
7 Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. Διήγ. σ. 837. Βλ. καί I- Κτααβο, Ο.0 Βνζαηίπΐ0Γ 

ά0δ ΜϊίίώπΗβτδ σ. 30. Έπιθι καί Ο. άβ Ββγίΐέ, Ένθ’ άν. σ. 72. 

8 Είς τό χωρίον Πυργί τής Χίου σώζονται ακόμη οίκίαι διατηροΰσαι την πολυχρωμίαν 

τών έξωτερικών τοίχων. 5 

9 Είς τήν εξωτερικήν δψιν τών τοίχων τής οικίας τοΰ Μελενίκου εις το Τβίτίατ 3βται 

εχομεν διάφορα γεωμετρικά σχήματα. 



Φαίδωνος I. Κόυκσυλέ 

σφζονται Κ Προς τούτοι; από της εποχής των Παλαιολόγων, κατά Περσικήν 

μίμησιν, εις τε τάς ιδιωτικός οικίας και τούς ναούς έχομεν, προς στολισμόν, 

και πινακίων επικόλλησιν επί των εξωτερικών τοίχων, ών τινα πολλαχού καί 

κατά χώραν εν τοΐς ναοΐς σώζονται2. 

ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΗΣ 

Ή στέγη τής Βυζαντινής οικίας, οΰτω δημωδώς τότε καλούμενη, αλλά 

καί στέγος καί οροφος υπό των συγγραφέων, άναλόγως τής περιοχής καί 

των τοπικών αναγκών καί κλιματολογικών όρων, 

ήτο επικλινής ή καί επίπεδος 3. Ή επικλινής πάλιν 

στέγη ήτο ή μονόκλινης, μονόρρυτος καλου- 

μένη 4 ή αμφικλινής, οπότε δίρρυτος ελέγετο 

καί τά τοιαύτα οικήματα διρρυτόσκεπα5, αλλά 

καί τρ ίρρυτος υπήρχε στέγη, περί ής είπε τά 

δέοντα ό Εμμανουήλ Πεζόπουλος 6. (Βλ. έίκ. 3). 

Κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους αί επικλινείς 

επιφάνειαι εκαλούντο καταχύματα7, εντεύθεν 

τότε καί κατάχυτα εκαλούντο αί επικλινείς στέ- 

γαι, μάλιστα εις τά μανόρρυτα οικήματα 8, όρος 

— —ιΓ ' _ _ __ όστις καί μέχρι σήμερον έσώθη μέ ποιαν τινα 

Είκ. 3. Σχήμα μονορρύτου ενίοτε σημασίας τροποποίησιν, άφ’ οΰ εν Ήπείρφ 

καί διρρύτου στέγης. νύν κατάχυτη ή κατάχυτο λέγεται ή λίαν 

Έκ χειρογρ. ΙΑ' αΐώνος. επικλινής στέγη, κατάχυμα εν Χίφ ή κεκλιμένη 
{Ε. άβ Ββγίϊέ, Ε’Β&Βίΐαίίοιι_._ 

Βνζαηΐΐηβ σ. 81). ι ^ Ββγίΐέ, ΕΊΐΑόίΐΑΐίοη ΒνζΑηΐΐηβ σ. 199. 

2 ι,. Ββ)’ϋέ, Ένθ3 άν. 177-179. 

3 Διάφορα σχήματα στεγών άπό τοΰ ΙΑ'-ΙΔ' αίώνος βλ. παρά Ε. <3β Βενίίέ 
Ένΰ'άν. 80-81. 

4 I,. ΡεΙϊΐ- Β. ΚοταΒΙσν, Ασίεε άβ ΓΑΙΙιοδ, Αοίεε άβ ΟΙιϊΙαπιΙαγ (παράρτ. ΙΖ' 

τόμ. Βυζαντ. Χρονικ. σ. 179). Ή μονόρρυτη στέγη λέγεται έν Ικαρία νυν μονόρρυχτη, 

Αγγελικής Χατζημιχάλη, Ελληνική λαϊκή τέχνη σ. 182. 

5 Μϋεΐόεΐσίι - Μΰΐΐβτ, ΑοΙα εί ΟίρΙοαίΑΐΑ 3. 20. 52. Αλεξάνδρου Βατοπε¬ 

δ ινοϋ, Έκ τοΰ αρχείου τής ίεράς καί σεβάσμιας μεγίστης μονής τοΰ Βατοπεδίου 
(Γρηγόριος ό Παλαμάς 6. 282). Ή δίρρυτος στέγη λέγεται πάλιν δίρρυχτη έν Ικαρία, 

Αγγελικής Χατζημιχάλη, Ένθ3 άν. σ. 185. 

6Έμμ. Πεζοπούλου, Άνάλεκτα φιλολογικά έν Άθηνάς τόμ. 23 σελ. 137.138. 

7 Είς τά καταχάματα τοΰ όρους έχειν τάς κατοικίας ώρίσαμεν Ρύ. Μεγετ, Όίε 
Η&υρΙαΓίτιαηάεπ ί. άΐε Οβεοΐιίςΐιίε ά. ΑΙΒοεΙτΙδεΙετ σ. 168. 

8 Μ ϊΐτίοεΐοΐι - Μϋΐΐβτ, ΑοΙα εί ΌΐρΙοηίΑίΑ 3. 20. 54. Έν Ίκαρίφ τό μέ μονόρρυ- 

τον στέγην οΐκημα λέγεται χυτό· Αγγελικής Χατζημιχάλη, Ελληνική λαϊκή 
τέχνη σ. 175-182. Έν Χιακφ εγγράφω τοΰ προπαρελθόντος αίώνος άναγινώσκομεν. 

«■δίδει της τό σπήτι άνώιν καί κατώιν μέ τό κατάσουμα τσαί μέ τρία παλληκάρια ^πασ¬ 

σάλους) άπό κάτω άπό τό κατάσουμα». 
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πλευρά τής στέγη; άπό τοΰ μεσοδοκιού εις τούς τοίχους, καταχάματα 

δέ πάλιν εν Ήπείρφ μέν αί σανίδες, εφ’ών στηρίζονται αι κέραμοι τής 

επικλινούς στέγης, έν Ίκάρω αί δοκοί αί τήν επικλινή στέγην υποβαστα- 

ζουσαι καί έν Κιμώλφ οί λεπτοί καλαμοειδείς κλάδοι οΐ παρεμβαλλόμε¬ 

νοι μεταξύ ιών δοκαρίων. "Οτι δ’αί επικλινείς αύται στέγαι ήσαν κερα- 

μωταί, πολλαχώς μαρτυρούσιν οί συγγραφείς1. "Ινα μή δε τό ύδωρ τής 
βροχής διά των κεράμων είσρέη, έθετον μόλυβδον μεταξύ αυτών, σκεπάζον- 

τες ούχί σπανίως και διά μεγάλης μολυβδίνης πλακός τήν επιφάνειαν, ώς 

καί σήμερον ακόμη παρατηροΰμεν εις τούς τρούλλους πολλών ναών Λ Εννο¬ 

είται δ’ ότι, ΐνα άποτελεσθώσιν αμφικλινείς στέγαι, ήτο ανάγκη επί μιας κεν¬ 

τρικής δοκού, ήτις έλέγετο μεσόδοκον 3 ή ύπότονον 4 προσκλίνουσαι νά 

συναφθώσι δύο αντιμέτωποι μικρότεραι δοκοί τό σχήμα /\ άποτελοΰσαι, 

αϊτινες νύν μέν ψαλίδια καλούνται, ψαλιδώματα δ’ έν τοΐς μεσαιωνικοί; 

γλωσσαρίοις 5, ίσως δέ καί κ α π ρ ι ό λ ι α, άφ’ ού καί νύν κάπρο ύ λ ι α 

(οορτεοΐί) καλούνται έν Χαλκιδική, αλλά καί μέ τον ώραίον δημώδη όρον 

ποοσφιλοΰντες, οίονεί δυο προσκλίνοντα καί άλληλα φιλούντα πρόσωπα 6. 

ι Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 49.124, 61. 73, Μ αλά λα, Χρονογρ. 372. 6, Λέοντος 
Γραμματικού, Χρονογρ. 237. 21, Ν ικ. X ω ν ι ά τ ο υ, Χρον. διήγ. 696.17, Ε ύ σ τ α- 

θίου, Παρεκβ. 459. 44, ΜΠτ 1 οεί οΗ - ΜϋΙΙβΓ, ΑοΙα βΐ ΌΐρΙοπίΑΐΑ 6. 36. Και νΰν εν 
Χίφ κεραμωτόν καί έν Βιάννφ Κρήτης κεραμιδωτόν λέγεται τό δια κεράμων 

έστεγασμένον οίκημα. Έν Ίκαρίφ ή στέγη λέγεται καράμασι, πιθανώς κεράμωσι, 
•Αγγελικής Χατζή μιχάλη, Ένθ3 άν. σ. 184. Έλέγετο δέ κατά τούς Βυζαντινούς 
χρόνους ή χάλυψις διά κεράμων μιας στέγης, ώς καί νϋν έν Παξοΐς, κ ε ρ ά μ ω μ α (Ε. 

Ρβΐϊί, Τγρϊοοπ άιι ιποπΑδΙέτε άε Ια ΚοειηοδοΙΪΓΑ (Ιζινεδίία 13.55.59) καί τό ρήμα 
κεοαμώνω ώς καί νΰν έν Θεσσαλία (Ά χ. Τ ζ α ρ τ ζ ά ν ο υ, Γραμματική σ. 75) το 

τπΐ^ιιβδ I. 85). 
■> Πανδέκται βιβλ.50.16.242.2. Βασιλικά β.βλ. 2 τίτλ. 2 233, Εύσεβίου ΓΓαμφιλου, 

Εις τόν βίον τοΰ μακαρίου Κωνσταντίνου {ΜΪ£πθ, Ρ. Ο. 20. 1096.) Βίος του εν αγιοις 
πατρός ημών Μαρκιανοΰ (Α. Παπαδοποΰλου - Κεραμέως, Άνάλεκτα 'Ιεροσολυ- 

μιτικής σταχυολογίας 4.266.24). ^ , 
.ί Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα καί καθημερινή ομιλία (σ. 125 Βοσοίιεπε). Ιο 

μεσόδοκον νϋν λέγεται μεσοδόκιν. 
4 Τό μέσον τής στέγης ξύλον, ο καλοΰμεν ύπότονον τό έπ’ όνόματι του Ζωναρα λεξι¬ 

κόν έν λ. μέλαθρον. Τό ύπότονον λέγεται νΰν έν Ήπείρφ πότανος, κα βαλλάρις έν 

Αίτωλίφ, κορφεάς πολλαχοΰ καί έν Χαλκιδική κουρφάρ. 

5 Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα (σ. 125 ΒοιιεΙίθπε). > 

« Τούς προσφιλοΰντας τούτους δύναταί τις νά διίδη εις τά τής Μεγαρικής οικίας 
προσφίλια, άτινα είναι πλέγματα έκ κλαδιών ή βεργών τιθέμενα επί των δοκών τής 
στέγης, έφ’ ών τίθεται πηλός μετ’ άχύρων καί ύπεράνω χώμα η πλάκες ως και εις τα 
τών Σφακιανών προφίλια, άτινα είναι δύο πλάκες έν σχήματι Λ τό στόμιον τοΰ; 

φούρνου άποτελοΰσαι. Πρός κατανόησα- τοΰ προσφιλεΐν έπί τής σημασίας τοΰ συνδέειν, 

συναρμόζειν, παράβαλε τά έπί τής προσαρμογής δύο επιφανειών ξύλου ή υφάσματος 
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01 αρχαίοι εν τούτοι; και μεσαιιονικοί “Ελληνες εις τό σχήμα των προσφι- 

λοΰντων διέβλεπον την εικόνα δυο μαχητών η μάλλον παλαιστών, ώς εκ τών 

επομένων χωρίων του Θεσσαλονίκης Ευσταθίου φαίνεται. «Άμείβοντες δε 

λέγονται ξΰλα ύπανέχοντα την στέγην, άπερ συνδυο έξ άποστάσεως τής κάτω 

άνω συναγόμενα άντερείδουσιν άλλη λα, οίς δεξιώς εικάζει ενταύθα ό ποιητής 

τούς ήρωας, άλλήλους έν τφ παλαίειν άντικειμένους» (1326. 17) «την εύώνυ- 

μον χεΐρα εκάτερος υπό την πλευράν έβαλε τού άγων ιστού, τή δέ δεξιά χειρ! 

εκάτεροι του λαιού άγκώνος τού εναντίου έλαμβάνοντο, τοΐς δέ μέτωποις 

άντηρείδοντο. Και εΐχον ομοιότητα προς τούς ρηθέντας αμείβοντας, ούς 

ή τεχνική χυδαία γλώσσα προσφιλούντάς φησιν 1326. 63). 

"Οτι τήν εικόνα ταυτην εΐχον και οϊ μεσαιωνικό! "Ελληνες ΰπ’ όψιν 1 

συνάγω εκ τού δτι και νυν έν Χαλκιδική, Λεπενου, Σουδενοΐς Καλαβρύτων 

Αιτωλία και Βελβενδφ Μακεδονίας μαχεάδες, ήτοι μαχηταί, λέγονται οί 

άμείβοντες, έν Αιτωλία δέ Κόμη και Κονίστραις τής Εύβοιας αί γωνιαΐαι 

δοκοί τής στέγης αι προς τον κορφιάν προσκλίνουσαι και αυτόν υποβαστά¬ 

ξου σαι. Τήν τελευταίαν ταυτην σημασίαν άπέδιδον και οί μεσαιωνικοί, άν τις 

κρίνη έκ τού σχολιαστού τού Όμηρου (Ίλ. Ψ. 712) γράφοντος· «άμείβοντες 

δέ δοκοί μεγάλαι προσπίπτουσαι, ώστε βαστάζειν τήν οροφήν» 2 

Καί -τρουλλωτάς στέγας έχομεν κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους, ένεκα 

δέ τού λόγου τούτου φαίνεται δτι έκλήθη τρούλλος ή έπαυλις τού Τωάννου 

Συγκέλλου τού ζώντος έπ! τού εικονοκλάστου αύτοκράτορος Θεοφίλου3. 

Όριζοντίως προς τά ψαλίδια τής στέγης καί, ίνα ταύτα συγκρατήσωσιν, 

έκάρφωνον κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους πλάγια δοκάρια, άτινα εκαλούντο 

διατόνια4 ή πάτερά5, επ’ αυτών δ’ έκάρφωνον σανίδας, πέταυρα 

νϋν χρησιμοποιούμενα ρήματα φ ι λιάζ ω (Κρήτη, Βογατσικόν Μακεδονίας, Κοραή, 

’Άτακτα 4-648) φ ιλιάρω (Οΐνόη Πόντου), φιλώ (Οίνύη Πόντου) σοφιλιάζω = 

συμφιλιάζω (Γ. Χατζιδάκις έν Άθηνάς τόμ. 8. 362) καί σφιλιάζω (“Ηπειρος, Κύμη), 

σοφελιάζω (Κύθηρα, Νάξος, Κρήτη, Αίνος). Τών ανωτέρω ρημάτων συνώνυμα είναι 
τα μονοιάζω (Ήπειρος, Καταφύγιον καί Βογατσικόν Μακεδονίας) συνταιριάζω 
(Αΐγιον) αδερφώνω (Αιτωλία) καί (ά)πομιλίζω (Πόντος) Βλ. I. Βογιατζίδου, 

Σύμμικτα λεξικογραφικά Λεξ. Άρχ. 3. 119. Έν άγίςι Βαρβάρφ Καλαβρύτων φιλεΐ τό 
ξύλο σημαίνει προσαρμόζεται. 

1 Καί οί Γάλλοι τούς μαχεάδες καλοΰσι όαΐΐαηίε. 

2 Οί μαχεάδες κα?,οΰνται υπό τών Ποντίων μέ τον Λατινικόν όρον πόντ ιλα. 

3 Συμεών Μαγίστρου, Τστορία τοϋ Θεοφίλου 13. 

4 Άρμενοπούλου, Έξάβιβλος 2.4. 39. Νϋν έν “Ιμβριρ δ ι α τ ό γκ ι = διατόνι 
λέγεται ή δοκός καθό?ωυ, διατόνι δ5 έν Γαλανάδω Νάξου τό μεταξύ δύο δοκών καλά* 

μιον τό ενώνον τά κατ’ αντίθετον διεύθυνσιν τοποθετούμενα καλάμια τής καλαμωτής. 

5 Έν τφ λεξικφ χοΰ Κυρίλλου· δοκός· τό πατερόν καί έν Γλωσσαρίοις· δοκός· τό τήν 
στέγην άνέχον ξύλον ή πατερόν (Γλωσσαρ. ϋυ Οαπ^β έν λ.). 

1 
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καλουμένας 1, ούτω δ’άπετελειτο ή σανιδωτή στέγη 2 ή τόπεταυρόστε- 

γον οικοδόμημα 3. Ή διά σανίδων δέ συμπλήρωσις τού σκελετού τής οροφής 

έκαλεΐτο καί ύ ποχάρ τ ω σ ις 4, έκ τών χαρτιών βεβαίως, ών άρχικώς έγίνετο 

χρήσις άντ! σανίδων, νυν δε εν Ποντφ χαρτωμαν 3. 

Ό Χρυσόστομος έν τινι ομιλία του όμιλεί περ! πλεονεκτου, ουτινος 

«πολλφ καταλ,άμπονται χρυσίω καί τά δέρματα και τά ξυλά τά τήν στέγην 

εκείνην ύφαίνοντα» 6. Εντεύθεν συμπεραίνομεν δτι έπ! τών χρόνων τού 

ιεράρχου, άντ! πεταύρων, και δέρματα έχρησιμοποιούγτο. Τον τρόπον τούτον 

έπιβεβαιοϊ και ή τών αρχαίων χρήσις (πβ. δορούν, δόρωσις) και τό έν τφ 

Μ. Ετυμολογικά φερόμενον δορά· δέρμα, Κρήτες δέ και τήν δοκόν, προς δέ 

καί τά νυν έν Κρήτη, Ρόδω και Καλύμνφ συμβαίνοντα, ένθα σφζονται τά 

δορώνω, δόρωμα, δόρος, ρο(δ)ώνω, ρόδωμα και ρόδος λεγάμενα 

κα! σημαίνοντα επιθέτω έπ! δοκών καλάμους η φυλλαδας και επι τούτων 

στρώμα πηλού, πάχους 2-3 δακτύλων (Κρήτη) και έπ5 αυτού άργιλλώδες 

χώμα, ϊνα γίνη τό δώμα τών άγροτικών οικιών '. Τέλος τήν χρήσιν δέρματος 

είς παλαιοτέραν εποχήν, άντ! σανίδων, εις κάλυψιν τών στεγών, υποστηρίζει 

κα! τό δτι νύν έτι έν Άθήναις και αλλαχού τής Ελλάδος τό διά σανίδων 

καλύπτειν τήν στέγην λέγεται πετσώνω καί ή εργασία πέτσωμα. 

Ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος, περί δοκού όμιλών, είπε- (1125.57) «γίνεται 

δέ δοκός παρά τό δέκεσθαι Ιωνικόν, ή δεχομένη δήλα δή τά επικείμενα, 

είτε κέραμοι έκεΐνά είσιν, είτε λειμωνόθεν όροφοι, κατά τον ποιητην είτε καί 

γή, ώς επί δωμάτων γίνεται» και πάλιν ό αυτός (1547.32) «δοκός επί στέγει 

τεθεΐσα γήν έπαμάται, δ έστι συνάγει. Τοιαϋτα γάρ τά λεγόμενα δώματα, ώς 

καί νύν φαίνεται». 
Άναβάλλοντες νά όμιλήσωμεν μικρόν κατωτέρω περ! τών λειμωνόθεν 

ορόφων, λέγομεν περ! δωμάτων τά εξής· τό δώμα, δπερ και οί Αίσώπειοι 

μύθοι άναφέρουοι 8 και εν τφ κατά Ματθαίον Ευαγγελία) κεΐται 9, έπ ίσης 

ι Πέταυρα· καί τά σανίδια έν οίς στεγάζομεν τά όσπίτια. Λεξικ. Ζωναρά έν λ. πέταυρον. 

2 Πανδέκται 8- 2. 20. 4. 
3 Ιωακείμ Ί βη ρ ίτ ο υ, Άγιορειτικά άνάλεκτα. (Γρηγόριος ό Παλαμάς 2.26.27). 

4 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 62.752. Ό Πολυχρόνιος όμως είς τό φσμα φσμάτων 
(σ. 88) ώς εξής χαρακτηρίζει τον ύποχάρτην «εύρυθμός τις καί δίγλυφος (’ίσ. διαγ?αιφος) 

πήξις τό τής οροφής κάλλος διαποικίλλουσα, δ λέγεται ύποχάρτης» Λεξικ. Ό« 

έν λ. ύποχάρτης. ^ , , . 
δ Χαρτώματα λέγονται έν Πόντω σανίδες λεπταί μήκους ενός καί ημίσεος μέτρου 

καί πλάτους 15-20 εκατοστών, έφ’ ών έπιθέτουσι τά κεραμίδια. 

6 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 60. 492. 
7 Στ. Ξανθουδίδου, Γλωσσικά! έκλογαί έν Άθηνάς τόμ. 28 (σ. 130 εξ. τοΰ 

Λεξ. Άρχ.) 
8 Αίσώπ. μύθοι άρ. 139, Ματθαίος 10.2ί. 

!* 01ι. Μ ί ο 1ι ε 1, Εναη^ίΐεε ^ροοΓγρΙιεε I, σ. 174, 

Βυζαντ. ΣΠΟΥΔΩΝ, «τος ΙΒ'. 1 Επετπριε Εταιρείας 
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δέ και εν τφ άποκρΰφφ Εύαγγελίφ του Θωμά καί τώ βίφ του αγίου Πορφυ- 

ρίου ή ήτο στέγη επίπεδος, έφ’ ής έπετίθετο χώμα, ώς καί έκ του ανωτέρω 

χωρίου φαίνεται καί έκ του έξης του Θεσσαλονίκης Ευσταθίου (1669.19) 

«... πίπτει ό Έλπίνωρ διά τό τά δώματα μη κεραμωτά είναι άλλ’ όποια καί 

νυν ώς εΐκός μυριαχού, ών ταίς δοκοΐς γη έπαμάται ώς εντεύθεν την στέγην 

χρήσιμον είναι καί προς τό έγκοιμάσθαι*. “Οτι δέ των δωμάτων καί των 

δωματερών οικιών2 ή χρήσις κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους θά ήτο 

συνηθεστάτη, φαίνεται καί έκ τής σημερινής χρήσεοκ. Σήμερον δήλα δή αί 

επίπεδοι στέγαι, έφ’ ών έχει χυθή χώμα άδιάβροχον καί διά κυλίνδρου ισο- 

πεδωθή καλούνται δώματα, δσον ήδυνήθην νά εξακριβώσω, έν 5Αμοργώ, 

Άνδρφ, Άντικυθύροις, Κρήτη, Κύπρφ, Λέσβω, Τήνφ, Κΰθνφ, Κω, Νάξφ, 

Πάρφ, Ρόδφ, Σίφνφ, Σύρφ, Χίφ, Μαραθοκάμπω Σάμου καί Καππαδοκία 

καί ΓΙόντω, χώματα δ’ αί αύταί έν Κΰθνφ καί τισι χωρίοις τής Ρόδου καί 

χωματερά έν Λέσβω. 

Πώς έγίνοντο τότε τά δώματα δεν μάς περιγράφεται λεπτομερώς- απλώς 

λέγει ό Ευστάθιος δτι επί δοκών έτίθεντο λειμωνόθεν όροφοι καί έπ3 αυτών 

χώμα. Ό τρόπος όμως τής κατασκευής ενός δώματος θά ήτο ασφαλώς 

συνθετώτερος καί προσόμοιος προς τον σημερινόν. Σήμερον δήλα δή, ΐνα 

κατασκευασθή εν δώμα υπέρ τά επί των δοκών τοποθετούμενα καλάμια 3 

τίθενται φυλλάδες, θιαλλίσματα έν Άντικυθήροις, ή φρύγανα καί στρώμα 

κόπρου ή πηλού καί άχύρων ή φυκών καί υπέρ αυτό χώμα άδιάβροχον ή 

ά'ργιλλος υδατοστεγής, κατά τόπους ακρίδα ή λεπίδα (Κρήτη) πατελ- 

λιά ή δόρος (Κάλυμνος) κώνος (Κύπρος) ή καί λιπαρό (Μύκονος) 

καλούμενον 4. 

Δεν πρέπει δέ νά παραλίπω ένταύθα, ότι, όπως καί σήμερον, ούτω καί 

κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους δώματα έλεγον καί τάς μη έπιπέδους, αλλά 

κεραμωτάς στέγας. Τούτο τουλάχιστον εξάγεται έκ τού ονειροκριτικού τού 

Άχμέτ (κεφ. 191 σελ. 147. 26) ένθα γίνεται λόγος περί ΰδατος καταρρέοντος 

«έκ τών κεράμων τού δώματος». 

Η ΟΡΟΦΗ 

Έπί την έσωτερικήν νυν όψιν τής στέγης ερχόμενοι λέγομεν τά εξής. 

Εις τάς ούχί πλούσιας οικίας από τοίχου εις τοίχον έτοποθέτουν δοκάρια 

ι Μάρκου Διακόνου, Βίος χοΰ αγίου Πορφυρίου 96 (σ. 4.6 έκδ. Οτέ^οίτε- 
Κη^επετ). 

2 Οΰτω καλούνται αύται εν τή δημώδει διατυπώσει της χρονικής διηγήσεως Νικήτα 
τοΰ Χωνιάτου .Έν Χίφ νυν δ ω μ α τ ί ζ ο> σημαίνει κατασκευάζω στέγην μέ δώμα. 

3 Αντί καλαμιών ενιαχού τίθενται πλάκες, στεγάδια έν Τήνφ κα?ι.ούμεναι. 

4 Πώς έγίνετο κατά τούς χρόνους του τό δώμα περιέγραψεν ό Αόόέ άε!1& 

Κ.0 003. έν τφ ΤΓ3Ϊ10 5ιιγ Ιβδ αόείΠεβ 1.201. 202. 
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έκ συνήθους ξύλου κατασκευαζόμενα \ έφ’ ών ετίθεντο συνδεδεμένοι κάλαμοι. 

Την χρήσιν τών καλάμιυν έπί τών οροφών μαρτυρεί μέν καί ό Ησύχιος 

γράφων «όροφος- κάλαμος φ στεγάζουσιν ήδη δέ καί ή οροφή»- έν πολλοϊς 

δέ χωρίοις διά τούς χρόνους του καί ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος, τονίζων οτι 

ή χρήσις αυτών ήτο παλαιοτάτη- «Δοκός- ή δεχομένη δηλαδή τά επικείμενα 

εΐιε κέραμοι εκείνα εΐσιν, είτε λειμωνόθεν όροφοι, κατα τον ποιητην» 

(1125.57) «όροφος-δόναξ ποτάμιος επιτήδειος εις τό έρέφειν» (36.4) «όροφος- 

λεπτός δέ έστι δόναξ, ήτοι καλαμίσκος, δι’ού τά δώματα έρέφονται» (333. 13) 

«όροφος δέ καλαμίσκου είδος υδροχαρούς επιτηδείου εις οροφήν, ος εν λει- 

μώνι πεπανθείς δασεΐαν επανθοΰσαν έχει την λάχνην, ότε έστί καί αγαθός 

έρέφειν απ’ αυτού δέ, διά την παλαιοτάτην χρήσιν, απλώς αί τών οικιών 

στέγαι όροφοι» (1358. 51). 

Πλήν τού Ευσταθίου, καί έτερος σύγχρονός του, ό Πεδιαδίτης, περιγρα¬ 

φών την θλιβεράν κατάστασιν τής Κέρκυρας επί τών χρόνων του, όμιλεΐ διά 

τά καλυβοπρεπή αυτής κελλύδρια, τών οποίων ό όροφος άπετελείτο από 

καλάμους κατά δυάδας έζευγμένους, βοτάναις συνδεδεμένους, οΐ τάς κεράμους 

όχούσι»2, καί τά έγραφα δέ καλαμοστέγων όσπιτίων μνημονεύοντα 3, βραθύ- 

τερον δέ καί οί σχολιασταί έπανειλημμένως περί τού πράγματος όμιλοΰσιν 

«όροφος γάρ είδος καλάμου προς οροφήν έπιτηδείου» 4 «όροφος και οροφή- 

έστί δέ κάλαμος, φ στεγάζουσιν» 6 εμμέσως δέ έπιβεβαιοΐ τήν συχνήν χρήσιν 

τών καλάμων κατά τον ΙΑ' αιώνα καί ό Κεκαυμένος, όταν συμβουλεύη τον 

θέλοντα νά έ'χη πόρον ζωής τά έξης- «φύτευσον δένδρα παντοία καί καλαμώ- 

νας, δι’ ών ε'σται σοι είσοδος μή έ’χουσα κατ’ έτος κόπον» 6. Άλλ’ αψευδής 

άπόδειξις τής λίαν διαδεδομένης χρήσεως τών καλάμιυν κατά τούς μεσαιωνι¬ 

κούς χρόνους είναι τά νυν συμβαίνοντα. Καί νυν δήλα δή πολλαχού μεταχει¬ 

ρίζονται τά ποταμήσια καλάμια ώς μακρά, ισχυρά καί χονδρά, προς ορόφους, 

συνδέοντες αυτά προς ά'λληλα καί άποτελοΰντες οΰτω τήν έν Μυκόνφ καί 

αλλαχού καλαμωτήν λεγομένην. 

Καί ταύτα μέν περί τών οροφών τών πτωχικωτέρων οικιών- οί συγγρα¬ 

φείς έν τούτοις όμιλούσι καί περί οροφών «είτε λίθοις είτε ξύλοις έσκευα- 

σμένων» 7. Έν τή περιπτώσει ταύτη πρόκειται περί «λιθοστέγων ή ξυλο- 

ι Εις τών π?ι.ουσίων τάς οικίας αί δοκοί ήσαν έκ ξύλου κέδρου. Ό Χρυσόστομος, 

Ρ.Ο. 55. 123) όμιλεΐ διά «δένδρα τά προς ορόφους επιτήδεια καί οικοδομήν». 

2 Πεδιαδίτου, Επιστολή προς Στιλβήν (Σπ. Λάμπρου, Κερκυραϊκά ανέκδοτα σ. 49). 

3 1,. Ρείϊΐ, Αοίεε άε ΓΑΐΗοε (ΑεΙβδ άε Χεηορϋοπ) παράρτ. τοΰ 10°υ τόμ. τών 

Βυζαντ. Χρονικών σ. 41. 

4 Σχόλια είς Ίλιάδ. Ω 451. 

5 Σχόλια εις Άριστοφάνους Νεφέλας 173. 

6 Κεκαυμένου, Στρατηγικόν σ. 36 (εκδ. \V888^1ΐβ\νδ1ε3, - /ετηδίεάΐ). 

7 *Α ν α θ ί ο υ, Ίστορ. 284.1. 
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στεγών εΰορόφων θαλάμων, ώς λέγουσιν οι συγγραφείς, 1 εις τάς όροφάς 
των οποίων ύπήρχον εκ κέδρου και άλλων πολυτίμων ξύλων φατνώματα 2, 

προς δέ και μαρμάρινα τοιαΰτα, τά όποια, άν κρίνωμεν έκ των οροφών των 
ανακτορικών διαμερισμάτων, πάντως θά έφερον διαφόρους γλυφάς και 
κοσμήματα 8. Μή λησμονώμεν δ’δτι, ώς ανωτέρω ελέχθη, ΰποχάρτης εκαλείτο 
«εύρυθμός τις καί διάγλυφος πήξις τό τής οροφής κάλλος διαποικίλλουσα» 4 

καί οτι ό Χρυσόστομος όμιλεΐ περί οίκου έχοντος «ουκ από λίθων τον όρο¬ 

φον, άλλ’ εξ ετέρας ΰλης τιμιωτέρας» δ. "Οτι τέλος τά φατνόίματα των οικιών 
τών πλουσίων έχρυσοΰντο, θά εΐπωμεν κατωτέρω. 

Έπί τής στέγης μιας Βυζαντινής οικίας ήδΰνατό τις νά ΐδη ένα σταυρόν 6 

ένα άνεμοδείκτην, δστις έλέγετο καί άνεμούριον7 (παρά τό άνεμος καί 
οΰρος) ή άνεμοΰρα 8 ή άνεμοδοΰριον9 ή καί άνεμοδοΰλ ιον 10. 

Περί του σχήματος τοΰτου, οπερ θά ήτο βεβαίως εις διαφόρους οικίας 
διάφορον, ελαχίστας έχομεν πληροφορίας. Ό Νικήτας Χωνιάτης τό γνωστόν 
έν Κωνσταντινουπόλει οίκημα Άνεμοδουλιον περιγράφει ώς χαλκουν μετέω¬ 

ρον τετράπλευρονι1, πάντως δέ θά είχε καί κολοΰρου πυραμίδος σχήμα, 

άφ5 ου καί νυν πολλαχοΰ ή τοιοΰτον σχήμα έχουσα ταλασιουργική ανέμη 
καλείται άνεμοδοΰρα. 

Πλήν του άνεμοδουρίου, ήδΰνατό τις νά ΐδη έπί τής στέγης καί τό άνω 
μέρος τοΰ καπνοδόχου ή καπνοδοΰχου)2ή καπνοδόχης13, τό όποιον 
ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος εικάζει προς πίλον τετρημένον14 καί τό όποιον, 

ι I. Τζέτζου, Σχόλια εις Λυκόφρονος Αλεξάνδραν εις στίχ. 350 (σελ. 136. 29. 11). 
2 Ύπερφα έξυλωμένα έν κέδρω αναφέρει τό Πασχάλιον Χρονικόν 239. 21. 
3 Πβ. τούς Συνεχίζοντας τον Θεοφάνη 449. 20. 
4 Βλέπε ανωτέρω σελ. 97 ύποσ. 4. 
5 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 47. 419. 
6 Σταυρός τοΐς όρόφοις συνυψοΰται σαφώς Ιωσήφ Βρυεννίου, Κεφάλαια επτά¬ 

κις επτά κεφ. 24 (τόμ. 3.75). 
7 Τό άείστροφον άνεμουριον Ταίβΐ, Ειΐδίαΐΐπΐ οριιεο. 109. 91. Ό "Η ρ ω ν, Πνευμ. 

230.9 περί πτερύγων υπό τοΰ ανέμου κινούμενων είπε- «καθάπερ τά καλούμενα άνεμού¬ 
ρια» Ά ν ε μ ο ύ ρ ι νΰν έν Παξοις λέγεται ή ταλασιουργική ανέμη. Βλ. καί Ν. Π ο λ ί τ ο υ, 
Παροιμ. 4. 265. 

8 Κατά χειρόγραφον έτυμολ. λεξικόν τό άνεμούριον έλέγετο άνεμούρα Βλ. τό 
Έλλην. γλωσσάριον τοΰ ϋιι και τό λεξ. τοΰ δοπιανοτα έν λ. 

9 Άνεμούριον καί ουκ άνεμοδούριον ιό επ’ όνόματι τοΰ Ζωναρά λεξικ. έν λ. Μ. Έτνμ. 
σ. 104. 3. 'Ο άνεμοδείκτης σήμερον έν Παξοΐς καί Κερκύρφ λέγεται ά ν ε μ ο δ ο ύ ρ ι. 

ίο Ν ι κ ή τ α Χωνιάτου, Χρον. διήγ. 432. 19. 
ιι Νικήτα Χωνιάτου, Ένθ* άν. 
12 Επαναγωγή χίτλ. 39 κεφ. 27, Πρόχειρος νόμος τίτλ. 38 κεφ. 28. 
13 Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα σ. 128 (Βοασάετίβ), Τ&ίεΐ, Εαεί&ΐΐιϋ οριίδο. 

298.39, Σχολιαστ. Άριστοφ. Σφήκες 143, Έν Σάμω καί Ήπείρφ ό καπνοδόχος λέγε¬ 
ται καπνολόγος, έν Κρήτη δ’ ανηφόρας. 

14 Τ α ί ο 1, Ειΐδίαΐΐιϋ οριίδο. 298. 39. 
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τήν. αυτήν άντίληψιν εχοντες, καί κατά μεσαιωνικήν πάντως ονομασίαν, 

καλοΰσιν εν "Ανδρω, Τήνω καί Μυκόνφ κάπασον 1. 

Τέλος έπί τής στέγης, καί μάλιστα τής επιπέδου, ήδΰνατό τις νά ΐδη 
τετράγωνον άνοιγμα, δι’ ου ού μόνον έξήρχετο 
ό τής εστίας καπνός, οθεν καί κάπνη εκαλείτο '2, 

άλλα καί φως είσήρχετο (εϊκ. 4). Τοΰτου ενεκα 
εκαλείτο τούτο φεγγίτης, φανόπτης3 άνα- 

φωτίς4 καί φανός 5 δνομασίαι περιφερόμενοι 
μετά τοΰ πράγματος νΰν πολλαχοΰ τής Ελλάδος. 

Οΰτω φεγγίτης έν Λακο)νική, Τήνφ καί 
Ήπείρφ, ίβηάίΐ^ί έν Βονα τής Κάτω Ιτα¬ 

λίας6 φεγγ ίστρα έν Πηλίφ καί φεγγίτα έν 
Πόντφ λέγεται τετραγωνική ή οιουδήποτε σχήμα- 

°πϊ| ω χρησιμεΰουσα, ΐνα ίι* «{.της ^ ^ χ<ή άϊοφωτΐ5 

εισέρχεται το φως, φανοφτης εν Νισυρφ, αφα- έν ο1χ{,τοΰΜυστράΙΔ'. αί. 
νόχτ’ς έν Λέσβω καί φανόκτης εν Ρόδφ ή καπνό- ^ ΒογΗέ, Ι/Β&δίΐα- 

δόχη, κατ’ άρχάς βεβαίως ό έπί τής στέγης φεγγί- ιΐοη όγζ&πτίπε σ. 83). 

της ό καί προς διαφόρησιν τοΰ καπνού χρησιμεΰων· 

Ό αύτός φεγγίτης λέγεται άναφωτίαέν τή περιοχή Λεμεσού τής Κΰπρου, 

άν άφωτη έν τή Στερεά Έλλάδι, κάπνη έν Άραβανίφ Φαράσοις, Τκονίφ 
καί Φερτακαίνοις τής Καππαδοκίας 7 καί δρανίν έν Κρώμνη τοΰ Πόντου. 

ι Βλ. τό μεσαιωνικόν όνομα τοΰ πίλου καπάσιον. 
2 Ό δέ καί αυτόν μετρεΐται τον ήλιον ώς διά κάπνης τίνος αυτόν προβάλλουσα, Τ&ί ε 1, 

Ειΐδΐδίάϋ οριίδο. 191.51. Τάς οικίας τών χρόνων του χαρακτηρίζει ό Θεσσαλονίκης 
Ευστάθιος ώς καπνορρόφους Ταίεΐ, Ένθ’ άν. 310. 94. Φ. Κουκουλέ, Ό Θεσσαλο¬ 
νίκης Ευστάθιος ώς λαογράφος, Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. 1 σ. 33. 

3 Σαλάμβραι δέ καί φ α νό π τ α ι ήτοι οί φ εγγΐτ αι ίδιωτικώς διά τό σέλας δι’ αυτών 
βαίνειν I. Τζέτζου, Σχόλια είς Λυκόφρ. Αλεξάνδραν εις στίχ. 98. Δέν μου είναι σαφές 
τό εξής χωρίον τοΰ σχολιαστοΰ τών Ιππέων τοΰ 5 Αριστοφάνους (1001) «λέγονται δέ 
ξυνοικίαι καί μικροί οίκίαι καί αποστάσεις, ή οΰς νυν φανόπτας φαμέν». 

4 Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. διήγ. 139.13. Ό Έπιφάνιος περί μέτρων καί στα¬ 

θμών έγραψε «άνωθεν έκ τών δωμάτων τάς λεγομένας άναφωτίδας έποίησε». Βλ. τό 
Έλληλικόν γλωσσάριον τοΰ ϋιι Οαιι§ε έν σελ. 17 καί τό συμπλήρωμα τοΰ αΰτοΰ 
έν λ. άναφωτίδες. 

5 Σπ. Ζαμπελίου, Ίταλοελληνικά σ. 68. 
8 Μ Ο Γ Ο 81, Βονα 12. 
1 Δ. I. Ε. Ε. 1.495. Ό φεγγίτης ούτος έν Χίφ μέν καλείται ανηφόρας (έκ τοΰ 

άνωφορεΐν) Κ. Ά μαντού, Συμβολή είς τήν μελέτην τού Χιακοΰ γλοισσαρίου (Χιακά 
Χρονικά 2. 105) όμοίωξ δέ καί έν Κρήτη, Δίνω καί Ίμβρφ, άναφορέος δ’έν Κονί- 
στραις καί Αύλωναρίφ τής Εύβοιας (Β. Φάβη, Γλωσσικοί επισκέψεις σ. 30). λούρου- 
π α ς = άνώροπας έν Κύπρψ, άνωφάντης έν Ίκαρίφ, άναφάντης έν Καρπάθφ καί 
Ίκάρφ καί φανέστρα έν Κύθνφ· (Α. Βάλληνδα, Κυθνιακά σ. 120). Ίδέ καί Αγγε¬ 
λικής Χατζημιχάλη, Ελληνική λαϊκή τέχνη σ. 184- 
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Καί άφ’οΰ περί στέγης όμιλουμεν, άς κλείσωμεν τό τμήμα τοΰτο τής 

μελέτης μας μέ την σημείωσιν δτι επ’ αυτής ήδΰνατό τις νά ΐδη κεραμίνους 

ή μολυβδίνους πίθους, εν οίς, κατά Ρωμαϊκήν συνήθειαν, είχον φυτευθή διά¬ 

φορα δενδρύλλια \ δίδοντα την όψιν κρεμαστών κήπων 1 2, προς δέ καί δεξα- 

μενάς ύδάτων ή άποθήκας οΐνων καί οσπρίων 3. Τέλος ή επίπεδος στέγη 

έχρη σιμό ποιείτο τότε προς άπλωσιν καί ξήρανσιν των πλυθέντων ενδυμάτων. 

ΤΟ ΠΑΤΩΜΑ 

Ερχόμενοι νυν επί τό πάτωμα τής Βυζαντινής οικίας, δπερ εκαλείτο 

τότε, ως καί νυν ενιαχού, πάτος 4 λέγομεν δτι τούτο ήτο ή έξ άπλοΰ χώματος, 

οπότε τό σπίτι εκαλείτο άπάτωτον5 6ή εκ χώματος καλώς πεπατημένου καί 

ώστρακωμένου, οπότε έλέγετο μέ δωματηρόν πάτον3 ή καί διά σανίδων 

ή καί πλακών, πλίνθων ή βησάλων 7 κεκαλυμμένον, οπότε ελέγετο (πε)πα- 

τωμένον 8, ξυλοπάτωτον9ή σανιδοπάτωτον10. 

Πολλοί των Βυζαντινών την από του σταυρου βοήθειαν επικαλούμενοι, 

έχάρασσον αυτόν, κατά τον Χρυσόστομον, «επί τής οικίας, επί των τοίχων, 

επί των θυρίδων»11 αλλά καί επί του εδάφους συχνότατα· τό τελευταΐον όμως 

τούτο έθεωρήθη άτοπον, δι’ δ καί ή εν Τροΰλλω 7' οικουμενική σύνοδος 

διά του 73ου κανόνος της διέταξεν, επί ποινή άφορισμοΰ, ΐνα εξαφανισθώσιν 

οί επί του εδάφους χαρασσόμενοι σταυροί «ώς άν μή τή τών βαδιζόντων 

καταπατήσει τό τής νίκης ήμιν Ιξυβρίζοντο τρόπαιον12,» 

Μετά τον κανόνα τούτον, τό έ'θιμον φαίνεται δτι δεν εξερριζώθη αμέσως, 

διότι τά Βασιλικά (βιβλ. α' τίτλ. α' κεφ. 6) λέγουσί' «μηδείς εν έδάφει 

ή μυλίτη λίθω ή εν μαρμάρω έδαφικώ γλυφέτω ή έγγραφέτω σταυρόν»· 

Πάντως κατά τον ΙΑ' καί ΙΒ' αιώνα, ώς εκ τών ερμηνευτών τών ιερών 

1 Πανδέκται 33. 7. 26. Τά επί τών Ρωμαϊκών στεγών κηπάρια εκαλούντο ρ€Γ£θΙ&«. 

2 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 47-47. 

3 Άρμενοπούλου, Έξάβιβλ. βιβλ. 2 τίτλ. 4.39.42. 

ι Μ ϊ 1ί 1 ο δ ΐ ο Ια - Μ ΰ 11 € γ, ΑοΙα ε£ ΌίρΙοπιαίΕ. 6.41. Πάτος νΰν, πολλαχοΰ τής 
Ελλάδος, λέγεται τό πάτωμα. Ν. Πολίτου, Παροιμ. 2. 223, 3. 56- 

5 ΜΠιΙοδίοΙί'ΜΰΠβΓ, ΑοΙε εΐ Οϊρ1οιπ3ΐ& 6.40. Τό άπάτωτον σπίτι έν Αιτωλία 

?νέγεται χωματόσπιτο. Δ. Λουκοπούλου, Δίτωλικαί οικήσεις σ. 25. 

6 ΜϋίΙοδΐοΙι-ΜύΙΙβΓ, "Ενθ’ άν. 6. 41. 

7 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Προς τον ίδιον υίόν Ρωμανόν 3.260.15. 

8 ΜίΕΙοδίοΙι-ΜΰΙΙεΓ, "Ενθ' άν. 3.56. 

^ ΜϋεΙοβχεΙι-ΜχίΙΙβΓ, Ένθ’ άν. 

ίο ΗϋΙοδΐοΙχ-ΜϋΙΙεΓ, "Ενθ’ άν. 6.40. 

ϋ Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 52. 838. Σταυρών γέμουσι χά ψηφιδωτά τών οικιών τοϋ 
Δίου τά μετά τό 813. 

12 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 2,474. 
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κανόνων πληροφοροΰμεθα, σταυροί πλέον δεν ένεγράφοντο επί του εδάφους \ 

τουθ’ δπερ διά τον ΙΕ'έπειτα αιώνα πιστοποιεί <5 ΝικηφόροςΒρυέννιος όμι- 

λών περί σταυρου τιθέμενου εις τήν οροφήν, τάς θύρας, τάς γωνίας, τό δώμα 2. 

ΑΙ ΘΥΡΑΙ, ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ Α1 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ1 ΘΥΡΙΔΕΣ 

Οί Βυζαντινοί διέστελλον τάς θΰρας τών πυλών 3, αί δεΰτεραι ησαν αί 

εξωτερικοί τής αυλής θυραι αί προς τήν οδόν βλέπουσαι καί εκαλούντο 

πυλώνες4 ή πυλεώνες5, ήτις τε?ιευταία ονομασία σφζεται καί νυν έτι 

ώς πυλεώνες εν Λίνδω τής Ρόδου. 

Ό^Αχμέτ εις τό ονειροκριτικόν του (κεφ. 147 σελ. 102. 3) τον πυλεώνα 

καλεΐ έξω θΰραν, τά μεσαιωνικά δέ γλωσσάρια ξωπόρτιν6, δπερ παλιν 

υπενθυμίζει τήν κοινολεκτουμένην σήμερον ξώπορταν. Καί είχε μέν έκαστη 

οικία ίδιον πυλεώνα, ενίοτε καί πολυτελέστατον 7, εις τήν αυλήν οδηγούντα, 

δέν ήτο όμως σπαν ία καί ή υπαρξις κοινού πυλώνος διά τάς δυο οικίας 8. 

Διισχυρίσθησαν δτι ή κυρία ό'ψις τών Βυζαντινών οικιών δέν έβλεπε 

συνήθως προς τήν οδόν, άλλα προς τήν αυλήν ή τον κήπον 9. Τούτο εν μέρει 

είναι αληθές ύποστηριζόμενον καί υπό τής ύπάρξεως πυλεώνων προς τήν οδόν 

άνοιγομένων- αί διατάξεις έν τοΰτοις τών νόμων αί άπαγορευουσαι, Ϊνα μή 

κτίζων τις οικίαν εμποδίζη τήν θέαν τής απέναντι αύτοΰ κείμενης, φανερώ- 

ρουσιν δτι καί προς τήν οδόν συνήθως έβλεπον τότε αί οικίαι, διισχυρισμός 

ον υποστηρίζει καί τό γεγονός δτι αί Βυζαντιναί από τών παραθύρων 

προκυπτουσαι εκάλουν τους μικροπωλητάς τών δρόμων, ϊνα έξ αυτών άγορά- 

σωσιν δ,τι ήθελον 19 Έχομεν άλλως τε καί σαφή μαρτυρίαν του Προδρόμου 

ι Πβ. Ζωναράν καί Βαλσαμώνα έν Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή, Σύντ. 2. 475. 

2 Ιωσήφ Β ρ υ ε ν ν ί ο υ, Κεφάλαια επτάκις επτά (κεφ. 24 τόμ. 3. 75). 

8 Άχμέτ, Όνειροκρ. Κεφ. 142.14.15, 95.10. 
4 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 49.240, Η. ΟεΙζεΓ, Βίος του αγίου Ίωάννου τού Έλεή- 

μονος κεφ. 22.40.20, I. Μαλάλα, Χρονογρ. 252. 20, Μιχ. Γλυκά, Είς τάς άπορίας 
τής θείας Γραφής 19 (σ. 237.19 έκδ. Εύστρατιάδου), ;Η οδδβΐί α § - Ρ βτπ οί - Ροέίπββ 

ΡΓοάτοιηΐφίεδ ΙΙΓ. 397. 
5 Θαύματα τοΰ Αγίου Αρτεμίου (Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Υ3Π& Οτπβοε 

8&ΰΓ3 48.10). "Αννης Κομνηνής, “Αλεξιάς Β'. 99.19. I. Τζέτζου, Υπόθεσις τής I 

Όμηρου Όδυσσείας στίχ.54 (Μ&ίπιη£β, ΑηεοάοΙα Οτειεο^ I 275). Συνόδη IIαπόδη¬ 

μη τρίου, Χρίστος καί Θεόδωρος Πρόδρομοι σ. 18- 19. Τον πυλώνα ό Ευσέβιος έν 

Τή εκκλησιαστική του Ιστορία καλεΐ πρόπυλον (βιβλ. 3 κεφ, 39). 

6 Βλ. τό Ελληνικόν γλωσσάριον τοΰ Όυ έν λ. άγυιάτιδες. 
7 Ό Πρόδρομος όμιλεΐ περί χρυσοΰ καί αργύρου κοσμοϋντος τον όροφον καί τούς 

πυλεώνας, Συνόδη Π απα δ η μη τ ρ ί ου, Ένθ* άν. 

8 Πανδέκται βιβλ. 10.3.19.1. “Αχιλλέως Τατίου, Τά κατά Λευκίππην και 

Κλειτοφώντα 2. 19. 
9 Ε. Οετί^ηά, ϋ35 \Υο1ιη03Π3 άετ ΒγζααίΐπεΓ σ. 19. 

10 Β6δδ$Ππ§- Ρβπιοί, Ροέηιεε ΡτοάΓοιηίηιιεδ IV. 112, 
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ί 

4*^ 

λέγοντος περί του ήρωός του δτι έκάθητο εν δωματίφ «ου άνεφγεσαν πολλά 

θυρίδων στόματα έξω που περί την λεωφόρον χασμώμενα» ι. 

Φαίνεται δ’ οτι κατά τό κτίσιμόν ενός πυλώνος έγεννώντο μεταξύ των 

γειτόνων προστριβαί, καί τούτο διότι πολλοί, ύπερβαίνοντες τά κεκανονι- 

σμένα δρια, εξωθούν πολύ τον πυλώνα, ώστε τό πλάτος του δρόμου νά σμι- 

κρυνθή. Τούτου ένεκα οί νόμοι έλάμβανον πρόνοιαν άπαγορεΰοντες, ινα 

ό πυλών ανοίγεται πέραν του σταλαγμού των κεράμων τής οικίας 2. 

Οι αρχαίοι “Ελληνες ΰπεράνω του υπέρθυρου των πυλώνων των, χάριν 

καλού οιωνού καί προστασίας του οίκου, εγραφον ρητά σχετικά π. χ. «ό του 

Διός παΐς καλλίνικος Ηρακλής ενθάδε κατοικεί1 μηδέν εισίτω κακόν» 3. Την 

συνήθειαν ταΰτην ειχον καί οί Βυζαντινοί, ανάλογα ρητά γράφοντες επί 

πινακιδίων ή τίτλων εις τά υπέρθυρα των πυλώνων τοποθετούμενων 4 

π. χ. «κύριε, ευλόγησον την είσοδον καί εξοδον ημών αμήν» 5. Πολλάκις υπέρ 

την θύραν ή υπήρχε τό μονόγραμμα του Τη σου Χρίστου ή έζωγραφίζετο 

ώς φΰλαξ οίονεί τής πόρτας ή παρθένος, ή τις εκαλείτο διά τούτο Παναγία 

ή Πορταρέα ή Παναγία ή Πορταιτισσα 6. 

Ό μέλλων νά είσέλθη εϊς την οικίαν έκρουε την θύραν του πυλώνος, 

έσπευδε δ’ ίνα άνοιξη ή δουλίσκη, εις τάς των πλουσίων δ’ οικίας ό θυρω¬ 

ρός 7, δστις εκαλείτο πορτάρις8 ή όστιάριος9. Συχνά δέ παρά τον 

πυλώνα, ώς φρουροί, άναφέρονται καί κύνες 10. 

ι Θεοδώρου Προδρόμου, Αμάραντος ή γέροντος έρωτες (Νοΰοβδ εΐ εχίτ&ϊΐδ 
άβδ Μ38 8.2. 117). 

2 Πρόχειρος Νόμος τίτλ. 38. 15, Επαναγωγή τίτλ. 39. 12. 

3 Διογένης Λ α έ ρ τ ι ο ς, 6. 2. 39 καί 50. 
4 Βέλθανδρος καί Χρυσάντζα στίχ. 258, Τά κατά Λύβιστρον καί Ροδάμνην 

στίχ. 265. 2688, Λεοντίου Νεαπόλεως, Βίος τοϋ έν άγίοις πατρός ημών Ίωάννου 
του Έλεήμονος (Απ&1. ΒοΙΙ. 45. 56.25). 

3 Έπιθι I/. άε Βεγίίέ, ΕΊι&ΒίΙ&ίΐοη όγζαηϋηβ σ. 39. "Οταν έν Άντιοχείφ έγέ- 
νετο σεισμός, ΐνα ουτος παύση, διετάχθησαν έν όράματι οί κάτοικοι νά γράψωσιν εις τά 
εαυτών υπέρθυρα «Χριστός μεθ* ημών στήτε». 

6 Όρα τό εις τόν Χρυσοτρίκλινον τοϋ Μαζαρινοϋ έπίγραμμα (ΑηΐΒοΙ. Οτεβεα I 
άριθ. 106 έκδ, δΐ&άίππίΐΐβτ), Ε. άβ Βεγίϊέ, Ένθ’ άν. 88. Τό πράγμα συνηθίζετο πολύ 
καί εις χά μοναστήρια. Φ. Κουκουλέ, Ετυμολογικά, έν Αθήνας τόμ. 35 (σελ. 194- 
196 λεξ. Άρχ.). 

7 Θεόδωρος Πρόδρομος έν Μί&ηε Ρ. Ο. 133 στήλ. 1355. Βίος καί πολιτεία 
τών Θεοφόρων πατέρων ημών Δαβίδ, Συμεών καί Γεωργίου (Αηαΐ. ΒοΙΙ. 18. 230.8). 

8 Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη στίχ. 1149, Συντίπας 115.20. Αντί πορ- 

ταρίου πολλ,άκις εις τήν αΰλειαν θύραν υπήρχε καί πορταρέα· Μ. Ψελλοϋ, Έγκώμιον 
εις τήν μητέρα (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 5. 37). 

9 Βίος τοϋ οσίου Θεοδώρου' Ίωάννου, Μνημεία αγιολογικά σ. 431. Λεοντίου 
Νεαπόλεως, Βίος τοϋ αγίου Ίωάννου τοϋ Έλεήμοτος 46.9 (Οεΐζ,ετ). Μαρτύριον τοϋ 
αγίου Παφνουτίου (Αηβΐ. ΒοΙΙ. 40. 333). Οί όστιάριοι ήσαν συνηθέστατοι έπί τής επο¬ 
χής τοϋ Πλουτάρχου καί συχνά άναφέρονται έν τή έκθέσει τής Βασιλείου τάξεως Κων¬ 
σταντίνου του Πορφυρογέννητου. 

30 I. Μαλάλα, Χρονογρ. 252. 20, Μαρτύριον τής αγίας Ζωής ΑοΙπ 5δ. τής ΙηξΜαΐου. 
XIV Ρ, Νικηφόρου Βασιλάκη, Έγκώμιον κυνός Ε. Μί 11 εγ, Ρταςπιεηΐδ ίηόάίΐδ 

’Έλθωμεν νυν επί τήν κυρίαν τής οικίας θύραν. Αυτή διετήρει τότε τό 

άρχαίον όνομα ώς φαίνεται έκ τού Προδρομείου στίχου: 

θύραν ονκ ηλλαξας ποτέ σανίδιν ονκ, εύψνχει 1, 

έπειτα από τό υπό τού αυτού άναφερόμενον λουτρόθυρα2, από τό έξ 

εγγράφου τού ΙΒ' αίώνος θύραις καί φενέστραις 3, από τό δημώδες Ικθυ- 

^ ρίζω4, δπερ έδήλου ο,τι καί τό νύν ξεπορτίζω καί προ πάντων έκ τής 

πολλαχοΰ νύν χρήσεως τής λέξεως ώς λ. χ. εν Θεσσαλία, Ήπείρφ, Μεγάροις, 

Μακεδονία, Θράκη, Καππαδοκία καί έν Μπόβα τής κάτω Ιταλίας 5. 

Έλέγετο δέ ή θύρα τότε καί πόρτα ώς πάλιν δ τε Μαλάλας (Χρονογρ. 

481.41) ό Πρόδρομος (Ροέηιοδ III. 126.268.326) καί πολλοί άλλοι συγ¬ 

γραφείς μαρτυρούσιν. 

Αί θύραι τότε ήσαν ή μονόφυλλοι ή δίφυλλοι6 καί κατεσκευάζοντο 

συνήθως έκ ξύλου, εύτελεστέρου ή πολυτιμοτέρου, άναλόγως τών πόρων ή 

τής κοινωνικής θέσεως τού οικοδεσπότου. Έπ°ίσης ενίοτε ειχον καί γλυφάς 7, 

καί ήσαν καί χάλκιναι 8 έχουσαι καί διασταυρούμενα έλάσματα σιδηρά (θύραι 

καγκελλωταί) 9 καί χονδρούς κατά τήν πρόσοψιν ήλους10 (είκ. 5). Αΰται τοπο¬ 

θετούμενοι ούτως ώστε νά βλέπωσι προς άνατολάς, Ϊνα δέχωνται τόν αέρα καί 

τό ηλιακόν φώς11, περιστρέφοντο περί στρόφιγγας, αϊτινες εκαλούντο στρο- 

φίγγια12, ειχον εις τό κάτω μέρος τόν ουδόν, κατώφλιν13, ξύλινον εις 

<3β ΚίΙέτ&Ιυτβ Οτβοηυβ έν Μέΐαπ^βδ οπβηίαιιχ σ. 260. Γαδάρου, λύκου καί άλουποϋς 
διήγησις ωραία στίχ. 243 (λν&^ηοτ, 0ΗΓΠιίη& Οτά&οά ιηβάπ &βνί σελ. 131). 

1 Η β 5 3 β 1 ί η £ - Ρ ε τ η ο I, Ροβτηββ ΡτοάΓΟίηΐςιιββ I. 84. 

2 Ηβ356ΐίη£-ΡβΓηοΙ, Ένθ’άν. IV. 9. 

,! 3 Ο0 53, I άίρίοηιί 350.4. 

4 Ευσταθίου, Παρεκβ. 1020.14. 

!> Έν Βονα υπό τόν τύπον φύρα. 

6 Δίθυροι, κατά τά έγγραφα· Μΐΐεΐοβίοΐι -Μθΐΐβτ, ΑοΙπ εΐ Βϊρ1οηι&ί:£ΐ 3.57. 

7 Επιγραφή Βυζαντινή (Λεξ. Βο έν λ. κηρόχυτος) όμιλεΐ περί έγκαύσεως. 

τών θυρών. 

8 Ε. Ββ ΒβγΊΐέ, Β’ίΐ3.1)ΐΐ3.ΐίοη Βνζ&ηΐίπε σ. 201. 

9 Ευσταθίου, Παρεκβ. 1142.50. 

19 Ταΰτα είναι τά έν τφ λεξικφ τοϋ ϋιχ Οαπ^ε άναφερόμενα θυροκάρφια. Ή μετά 
ήλων πρόσοψις τής θύρας πιστεύω ότι είναι τό ήλωτάριον- «τής κλειδός άπολομένης, 

σφραγίσας τό πρόσωπον τοϋ ήλωταρίου τή χειρί ωσας ήνοιξεν» Παλλαδίου επι¬ 

σκόπου Έ λενουπό λείος, Ή πρός Λαϋσον ιστορία (Μϊςπε, Ρ. Ο. 34. 1194). 

Φ π Κ εκαυμένου, Στρατηγικόν σελ. 49. Πράξεις τών άγιων Αποστόλων Θωμά 
: · (ΤΪ3θ1ΐ6πάθΓ{, Αοίο Αροδίοΐοπιπι &ροοτ>·ρ1ΐ3 205). Τό φώς καί ό αήρ ήσαν τά κύρια 

προσόντα μιας άξίας τοϋ ονόματος της Βυζαντινής οικίας. Σχετικώς λέγει καί ό Χρυσό¬ 

στομος (Ρ. Ο. 59.310) «νΰν υπέρ τοϋ φωτεινάς έχειν οικίας καί ευαερεΐς μυρία δαπανώ- 

(ί μεν χρήματα*. 

;; 13 Λεξικ. Ζωναρά έν λ. στρόφιγξ. 

13 Τό κατώφλιν έν ΓΙόντφ λέγεται κατφθύριν, 

Ϋ 
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τάς πτωχικός οικίας, και λίθινον εις τας των εύπορων \ εις τό άνω μέρος δε 

τό ύπέρθυρον, το άνώφλιν μέ τό έπιστέγιον αύτού, τό ίμάντωμα2, 

εκατέρωθεν δέ παραστάδας λιθίνας 3 ή και εκ ξύλου, οπότε εκαλούντο 

πή γ μ ατα 4. 
Έπϊ τού προσώπου τής Βυζαντινής θύρας υπήρχε, κατά τήν άρχαίαν 

συνήθειαν5, ή κρίκος, κρικέλλιον6, ως καί σήμερον, καλούμενος, ή καί 

κούρκου μ ος 7, δι* ου έλκων τις έκλειε τήν θύραν ή κρούων προεκάλει τήν 

ΕΙκ. 5- Διάφοροι θύραι Βυζαντινών οικιών. Ή πρός τά δεξιά μετά ήλωταρίου. 

Έκ χειρ, τοΰ ΙΑ'καί ΙΒ' αίώνος. (Ι>. ά ε ΒβχΠέ, ΕΊιαόίί&ΐϊοη Βγζ£ΐηΐίπβ σ. 180). 

προσοχήν των ένδον, πρός δέ καί κορώνη καί κοράκι ον. Ή σημασία 

καί χρήσις των δύο τούτων λέξεων δέν είναι απλή, φαίνεται δ’ οτι αύται 

κατά τόπους καί χρόνους είτε συνέπιπτον σημασιολογικώς είτε διάφορα 

ι Ταίβΐ, ΕαδΙ&ΙΙιίί οριίδο. 112.23. Τά κατά Λύβιστρον καί Ροδάμνην στίχ. 265. 

2 Άρμενοπούλου, Έξάβιβλ. 2.4. 29. Τό Ιμάντωμα ούτω καί νΰν λέγεται έν Καρ- 

πάθιρ. Τό άνώφλιν λέγουσιν άνωθύρ ι ν οί Πόντιοι. 
3 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 56.557. 

4 Ήσύχ. έν λ. σταθμοί. 
5 Αί θύραι άρχαιόθεν εϊχον κρίκον άργυροΰν ή χρυσοΰν, οστις εκρουετο υπο τών 

προσερχομένων (Όμηρ. α 441, η 90, Εύριπ. “Ιων 1612, Παλατ. ΆνΟολ. XI. 203.6). 

*0 κρίκος σίτος διετηρήθη καί εις τά μεσαιωνικά μοναστήρια (Τ ο ιι £ 3 γ ά, βιιΐά &ά 
ΡΓοίε,ηοε ηΐ0Γ6$ άί^ηοδοβπάοε 3υ§βπ(ΐ3ηιιβ Ιεχΐοπ οοηίβηιηΐ 3013 53ηοΙοπιιπ Οταβεα 

Βο11αη<1ί3π& σ. 59. καί εις πολλάς δέ σημερινός επαρχιακών κέντρων καί κωμών οικίας. 

6 Κρίκος· τό κρικέλλιον, παρά τό κλείω λες. Ζωναρ. έν λ. Πβ. καί τό τοΰ Ησυχίου 
♦ δακτύλιος .... καί τής θύρας τό έπίσπαστρον. Νΰν τό κρικέλλι, δι’ ου ομοίως άνοίγε- 

χαι καί κλείει ή θύρα καλείται έν Πόντφ κρικέλλι ν, κρικέλλι έν Λεσβφ, Μακε- 

δονίφ, Ήπείρφ, Βιθυνίφ, γριτσέλλιν έν Κύπρφ, κουρκέλλι έν Χίφ, γ ρ ο ύ κ ε λ- 

λον έν Σύμη, κρικέλλα έν Κοζάνη καί Θρ<?κη, κερκελλίδα εν Άρτάκη καί 

Πανόρμφ καί κέρκελλος έν Άνατ. Κρήτη. 

7 Άχμέτ, Όνειροκρ. κεφ. 269 (σελ. 221.9). Νΰν κούρκουμοςκαί κούρκο υ¬ 

μάς καί κουρκουβάς λέγεται ό σίδηρους κρίκος. 

φ 

πράγματα εδήλουν. Έν πρώτοις κυρίως καί άρχικώς θά έδήλουν ρόπτρα έπι- 

καμπή, δι’ ών εκτύπουν τήν θύραν. Τούτο τουλάχιστον έδήλου τό ό'νομά 

των, οπερ, ως όρθώς παρατηρεί ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος, ελήφθη από 

τον επικάμπή λαιμόν τών πτηνών κορώνης καί κόράκος· «δτι από τού ζώου 

τής κορώνης, εύλύγιστον έχούσης τον τράχηλον ή τών θυρών κορώνη μετή- 

νεκται, ώσπερ από τού κόρακος ό κόραξ, δήλα δη τό κοράκιον (73. 20). Τώρα, 

άν τοιούτον Ιπικαμπές ρόπτρον είναι ό παρά Πολυδεύκει (Όνομαστ. 10. 22) 

κόραξ, δι’ ού έκρούετο ή θύρα ή κρίκος απλούς, αγνοώ. Μετά ταύτα κορώνη 

εκαλείτο απλώς ό σίδηρους κρίκος τής θύρας, ό καί ώς ρόπτρον χρησιμεύων 

«κορώνη δέ κατά τούς παλαιούς 6 κρίκος, φ έστι τήν θύραν επερύσαι, ήγουν 

ελκύσαι» (Εύστάθ. 1429) «Ιτι δέ καί ή κορώνη, τό 

κρικίον δηλαδή, φ έπισπάταί τις θύραν» (1570.32) 

«κορώνη· καί ό τής θύρας κρίκος» «λέγεται κορώνη 

καί επί τοΰ κρίκου τής θύρας» ι. Άλλα καί κορώνη 

θά έλέγετο τότε καί τό έν είκόνι 6 σχήμα έ'χον 

σιδήριον, άν συμπεράνη τις έκ τού τέως εν Όφει 

καί Τραπεζούντι τού Πόντου κο ρω ν ιδ ίου, τό Είκ. 6. Τό κοράκων 
οποίον, εχον τό ανωτέρω σχήμα, τον αύτόν προ- τών σημεριών οίκιών. 

ορισμόν έκπληροΐ. 

Άφ’ ετέρου τό κοράκιον, κατά τούς χρόνους, τούλάχιστον τού Εύσταθίου, 

δέν ήτο κρίκος- άλλως δέν νοούνται τό επόμενα χωρία αύτού (1900. 1429) 

«ιμάντα προσδεδεμένον κορώνη, οποία τις άν εΐη αύτη, είτε κόραξ είτε 

κρίκος» «κορώνη δέ άργυρέα ή τό κοράκιον ή μάλλον, κατά τούς παλαιούς, 

ό κρίκος φ έστι τήν θύραν επερύσαι, ήγουν έλκύσαι». Ό κόραξ, κατά τό 

Μ. Ετυμολογικόν ήτο ό'ργανόν τι, δι’ οΰ ήνοίγετο ή έκλειεν ή θύρα- πβ. 

άναζυγώσαΐ’ ζύγωθρον καλείται ό κόραξ καί έπιζυγώσαι τό κλείσα ι» καί πάλιν 

«άναζυγούν φασι τό άνοιγνύναι κιβωτόν ή τον επί θύρα κόρακα» 2 τό αυτό 

δέ υποδεικνύουν καί τά μεσαιωνικά γλωσσάρια, ένθα τό κοράκιον μεταφρά¬ 

ζεται διά τού ιιηοίηιΐδ, Γορα§;ιι1ιιηι καί αηαίίοιιία τό αύτό δέ θά έδήλου 

ή λ. ασφαλώς καί επί τών χρόνων τοΰ Εύσταθίου. Τώρα ποιον σχήμα είχε 

τό τοιούτον κοράκιον συμπεραίνομεν έκ τού σημερινού Ποντικού κορακί¬ 

διου (βλ. εϊκ. 6), οπερ κατά μέν τό έν άκρον προσαρμοζόμενον Ιπί τής 

εξωτερικής επιφάνειας τής θύρας, κατά δέ τό έτερον άγκιστρούμενον επί 

δακτυλίου σιδηρού προσηρμοσμένου επί τής παραστάδος, χρησιμεύει, ίνα τις 

έπισπάταί καί κλείη τήν θύραν. 

1 Τό έπ' όνόμαιι τοΰ Ζωναρά λεξικόν έν λ. κορώνη καί άφλαστα- 

2 Μ. Ε. 96. 21. 97. Βλ. καί τό έπ’ όνόμαχι τοΰ Ζωναρά λεξικόν έν λ. άναζυγοΰν. 

•·· ΟοΓρ. Οΐοδδ. Βαίϊπ. III. 173.45, Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα σελ, 126 (Βοιι- 

ςόεπβ). 
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Νυν ό κόρακας, τό κορακιδιν, κόράν, ιν, κουρούνα, κορώ¬ 

ν ίδιν σφζονται κατά τόπους· έν Μυκόνω μέν κοράκι καλείται γενικώς πας 

κρίκος, κοράκι έν Σίφνφ, Σάμφ, Κφ, Ήπείρφ, Κύμη, Βουρβοΰροις τής 

Κυνουρίας τό αλλαχού κουρούνα, σιδήριον δήλα δή, δι’ ού κλείονται τά 

άρμάρια και ή Φόρα, κόρακας εν Λήμνο) είδος γάντζου ε'χοντος τό ανω¬ 

τέρω σχήμα, κορών ίδ’ δ5 εν Τραπεζοΰντι ό κρίκος τής θύρας. 

*Ίνα κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους γίνη τις αντιληπτός ερχόμενος, 

έκαμνε ο,τι και σήμερον, έ'κρουε διά τής χειρός την θΰραν ή τον κρίκον ή τό 

κοράκιον αυτής φωνάζων άμα και του ενοίκου τό όνομα 1. Οι έσωθεν ήρώτων 

τότε ποιος είναι ό κροΰων και τί θέλει «τίς εί, κύριε;» «συ τίς εί;» «τίς έσθ’ 

ό κόπτων την θΰραν;» «τίς έστιν ό κράζων και τύπτων την θΰραν;» 2 αυτός 

δ’ έλεγε τό όνομά του καί τον σκοπόν τής άφίξεώς του 3 καί, άν ήτο επιθυ¬ 

μητός, έπανοιγομένης τής θΰρας ήκουε τό «ελθέ έσω» 4 «καλώς ήλθες» «επί 

καλή) έλήλυθας» 5. Εννοείται δ’ ότι τά κτυπήματα καί αί φωναί, έφ’ όσον 

οΰδείς έσωθεν άπήντα, συνεχίζοντο άγροικότερον, έως δτου τέλος ύπακοΰση 

τις των ένδον 6. Εις τά μοναστήρια δ έξωθεν ερχόμενος κτύπων έφώναζε 

«κύριε, εύλογησον» ή απλώς «εύλόγησον» 7. 

Κατά δυο τρόπους έκλειον, ήσφάλιζον ή έκλείδωνον αί θΰραι 

τών Βυζαντινών οικιών ή διά κλείθρων μετάλλινων, τά όποια εκαλούντο 

κατηνάρια8, οπότε προς άνοιξιν αυτών μετεχειρίζοντο τά δπάς έχοντα 

σιδηρά ή χαλκά κλειδιά9 καί άνοικτήρια τότε καλούμενα10, ή διά 

ι Μόσχου, Λειμωνάριον, Μϊβηε, Ρ. Ο. 87 ΠΙ 2952, Ν. Μεσαρίτου, Λόγος αφη¬ 
γηματικός επί νεωτερισμφ τίνος βασιλειώντος 32. 30 (ΗείδεηΒει·#) Μονφδία τοΰ σοφω- 
τάτου κυρίου Ευθυμίου (Μί§πε, Ρ. Ο. 136.757, ]. Ααίΐιειίδει·, Μΐταοαίε. δεποΐί 
Οεοτ^ΐΐ 14.15. 

2 Τ&ίβΐ, Ειΐδϊαΐΐιϋ οριίδοιιία 323.3, ]. ΑαίΙι&ιαδεΓ, νΕνθ’ άν., Ε. ΡβΗΐ, Βίος 
καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Αθανασίου τοΰ έν "Αθίΰ (ΑιιηΙ. Βοΐΐ. 25. 19). 

3 Ή συνομιλία δ’ αυτή ούχί σπανίως έγίνετο παρακυπτούσης άπό τοΰ παραθύρου 
δουλίσκης καί έρωτώσης' Μόσχου, Λειμωνάριον Μί^ηβ, Ρ. Ο. 87 ΠΙ 2929. 

4 Ργ, Η&Πτϊπ, Βίος τοΰ οσίου Μαξίμου τοΰ Αθωνίτου (Αηεΐ. ΒοΙΙ. 54.62.29, 

καί 63. 65. 
5 Βαρλαάμ καί Ίωάσαφ σ. 576, Ν. Μεσαρίτου, Λόγος αφηγηματικός σ. 48. 1. 
6 Ταίβΐ, ΕιΐδίΕΐΙιϋ οριιβο. 230.86, Λιβανιού, Φθονερός τοΰ γείτονος αύτοϋ πλου- 

τήσαντος έξαίφνης εαυτόν προσαγγέλλει 20 (τόμ. 6. 629 ΡόΓδΙει·). 
7 Βαρλαάμ καί Ίωάσαφ σελ. 574 (έκδ. Χνοοάιν&τά - Μΐίΐΐπ^Ιγ) Α. Τοιι^ετά, 

νΕνθ’ άν. σ. 59. 
« Πβ. τό Βυζαντινόν αίνιγμα ξύλον τό κλειδίν, ύδωρ τό κατηνάριν Βοΐδδοπεάε, 

ΑηεεάοίΕ Ογεοοε 3.444. Ή κλειδαριά νυν έν Κρήτη λέγεται κατήνα. 

9 Τό κλειδίν έν παπΰρφ τοΰ Β' μ. X. αίώνος ΒΟϋ. 775. Θαύματα τοΰ αγίου Αρτε¬ 
μίου, (Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, ν&πα ΟτεεεΕ δΕΟΓΕ 68.3) Καλλίμαχος καί 
Χρυσορρόη στίχ. 571, Ευσταθίου, Παρεκβ. 1603. 52, Ηβδδβ1ίη§-Ρετηοί, Ροέιηοδ 
Ρτοάτοιτιί^ιιεδ I. 216, Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθεσις τής βασι¬ 
λείου τάξεως 519.5. Τρία τοιαΰτα κλειδιά δι’ ενός κρίκου συνδεόμενα βλ. παρά 
Ο. ΜΐΙΙεΙ, ΜουιιιηεηΙδ άε ΜΐδίΓΕ ρΐ. 107.4. 

ίο Μιχαήλ Άτταλειάτου, Διάταξις (Κ. Σάθα, Μεσ· βιβλ. 1.40) Νεοφύτου 
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ξύλινων μεγάλων μοχλών άπό τοίχου εις τοίχον διηκόντων *, οϊτινες εκαλούντο 

σέρραι2 καί ρωμανήσια, δι’ δ καί τό κλείειν την θΰραν ρωμανίζειν, 

ώς και νυν ενιαχού, τότε έλεγον 3. 

Ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος (1900.59) τού ξυλίνου κλείθρου τό μοχλίον, 

διότι ήσαν έν χρήσει τότε καί ξύλινα κλείθρα, καλεϊ διάδρομον «όχήας 

ού τούς ένδον μοχλούς, άλλα τάς λεγομένας βαλάνους, τάς έν τώ χελωνίψ 

καταντικρύ τής κλειδός, αϊ περιάγονταί φασι καί ανοίγονται· δοκούσι δέ είναι, 

άς νύν διαδρόμους φαμέν», φαίνεται όμως ότι καί τότε, κατά τόπους καί 

ή σέρρα θά εκαλείτο διάδρομος, άλλως δεν εξηγείται πώς νύν ό μέγας ξύλινος 

μοχλός ό άπό τοίχου εις τοίχον διήκων καί κλείων έσωθεν την θΰραν καλείται 

διάδρουμους έν Σιατίστη, δκιάδραμος έν Καρπασία Κύπρου, γιά- 

δρομος έν Δρασκίφ Βερροίας καί γιάδρουμους έν τφ χωρίω τού 

Όλυμπου, Πουλιάνρ:4. 

"Ινα δέ τού ξυλίνου κλείθρου τό μοχλίον κινηθή προς τά δεξιά ή τά 

άριστερά καί ούτως άνοιξη ή θύρα, μετεχειρίζοντο ξύλινα κλειδιά πολλούς 

όδόντας έχοντα ή μεγάλα μετάλλινα Ιπικαμπή, κόμβον κατά τό άκρον έχοντα, 

άτινα εκ τής έμπροσθίας όψεως τής θΰρας δι* οπής εισαγόμενα μετεκίνουν 

την βάλανον. «Κληΐδ’ εύκαμπέα- αρχαϊκόν είδος κληΐδος φράζει καί ού κατά 

τά ύστερον τρυπωμένα εις πολλάς όπάς. ’Έστι δέ τοιούτων κληΐδων μέχρι καί 

νυν χρήσις δι’ οπής θΰρας ένειρομένων καί μειαγουσών την ένδον σειράν 

Ιπί ανοίξει τής θΰρας» 5. 

Τό κλειδίον τούτο καί νύν έν χρήσει δν, καλείται έν Καλΰμνω κατσου- 

Έγκλείστου, Έγκώμιον είς ιόν βίον τοΰ Θεοφόρου πατρός ημών Θεοσεβίου του 
Άρσινοΐιου (ΑιιεΙ. ΒοΙΙ. 26. 195. 6) Μ ί 1:1 ο δ ϊ ο 1ι - Μ η 11 ε γ, ΑοΙε εί ΟίρΙοπίΕίΕ 5. 319. 

Νΰν έν Πόντφ τό κλειδίον λέγεται άνοιγάρι, άνοιχτάριν δ’έν Κύπρφ τό ξύλινον 
κλειδίον (Α. Σακελλαρ ίου, Κυπριακά 2.453). 

1 Οί μοχλοί συνηθέστατα εις τάς θύρας τών Βυζαντινών οικιών άναφέρονται, Χρυ¬ 

σόστομος, Ρ. Ο. 62.396. ΤΕίεΙ, ΕιιεΙαίΗπ οριίδε. 801.81., Ευσταθίου, Παρεκβ.· 

1358.58, Τιμαρίων 14 (ΕΙ 1 ϊ 5 5 ε η, Απαΐεΐτΐεπ IV. 58), Θεοδώρου Προδρόμου. 

Τά κατά Ροδάνθην καί Δοσικλέα Α'. 173. 

2 Σειραί τινες πεπλεγμέναι διά σχοινιών. Εντεύθεν δέ είλήφθαι δοκεϊ καί ή ίδιωτικώς 
σέρα η τάς θύρας κλείουσα πάλαι μέν σχοΐνος οΰσα καί αότό είπεΐν σειρά πλεκτή, ύστε¬ 

ρον δέ καίέπί ξύλινων μοχλών τών εντός παρανοουμένη (1923.53)· »όχεύς δέ ό μοχλός, 

ή νΰν λεγομένη σειρά, ήγουν σέρα* (914. 24). Ό Ευστάθιος συνδέει την λ. σέρα πρός τό 
σειρά, ή λ. όμως είναι Λατινική. Έν γλωσσαρίοις Λατινοελληνικοΐς άιαγινώσκομεν 
86γ(γ)ε· πρίων καί μοχλός θύρας. Νΰν έν Χινασφ τής Καππαδοκίας ή σέρα λέγεται 
σάρα καί τό κλείω τήν θύραν σ ο ρ ώ ν ω. 

3 Η εεδείΐη^ - Ρετη ο I, Ροετηεε ΡτοάΓοηιϊφίεδ III. 126.268.400. Έν μεσαιωνι¬ 

κούς γλωσσαρίοις άναγινώσκομεν· τον μοχλόν άφαιρουμένους ή σηκώνοντας τό ρωμα- 

νήσιν τής πόρτας. 

4 Άχιλλ. Τζαρτζάνου, Περί τής συγχρόνου Θεσσαλικής διαλέκτου σ. 72. 

ό Ευσταθίου, Παρεκβ. 1897.41. 
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νοκλεί(δ) ι, εν Πάτμω κατσουνάς, εν Σύμη στραβοκλείδι καί εν 

Ίνεμπόλει τού Πόντου κορακοκλείδι έχον τό εν εϊκόνι 7 σχήμα. 

Δεν είναι δ’ ίσως ασκοπον νά λεχθη ενταύθα ότι νυν πολλαχού εις τα 

χωρία αί οικίαι κλείονται ομοίως διά ξυλίνου μοχλού, όστις καλείται ά μ π ά ρ ρ α 

(Τσακοηάα, Μάνη, Τριφυλία) καταρράκτης ("Ηπειρος, Πήλιον) μάνδα- 

λος (Κρήτη και άλλαχοΰ), ρωμανήσιν (Κύπρος), σύρτης (πολλαχού), 

περάτης (Μεγίστη) καί κατάβαλος (Χιμάρρα). 

Ό Ευστάθιος, προκειμένου περί του τρόπου του άνοίγειν καί κλείειν 

την θΰραν των αρχαίων οικιών, παρετήρησεν όρθώς ότι τά τοιαύτα ζητήματα 
«λαλούνται μέν καί υπονοούνται ου μην δέ καί 

νοούνται σαφώς* (1900. 56). Ή αυτή παρατηρη- 

σις ισχύει εν μέρει καί περί τής θύρας των Βυζαν¬ 

τινών οικιών, περί ής ατελείς εχομεν πληροφορίας, 

αν μάλιστα ελειπον καί αί σημερινά! χωρικών 

Είκ. 7. οικιών θΰραι, αϊτινες πλεϊστα στοιχεία τών Βυ- 

Τό κορακοκλείδι. ζαντινών τοιούτων διέσωσαν, ελάχιστα ημείς περί 

του θέματος θά έγνωρίζομεν. 

Κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους αί θύραι τών πυλώνων ως καί η τής 

κυρίας εισόδου, ειχον ξύλινα θυρόφυλλα ώς καί εις τάς αρχαίας οικίας συν- 

έβαινε \ τών διαφόρων όμως διαμερισμάτων αί θύραι συνήθως εκλείοντο διά 
παραπετασμάτων, βήλων, βηλοθύρων, κορτίνων καλούμενων, τά οποία 

ή σαν ή μονοκόμματα καί αμετακίνητα ή καί εκ δύο τμημάτων αποτελουμενα, 

σχιστά βήλα1 2 έσύροντο δεξιά καί αριστερά διά κρίκων όλισθαινόντων επί 

οριζόντιας κυλινδρικής ράβδου, οπότε εκαλούντο «συρτά βήλα».8 Άπετελοΰντο 

δέ ταΰτα έξ υφάσματος, είτε απλού είτε καί πολυτίμου, άναλόγως τής οικονο¬ 

μικής καταστάσεως τού οικοδεσπότου, χρώματος δέ λευκού είτε και άλλου 

μετά διαφόρων ενυφασμένων κοσμημάτων 4. Ώς δέ οί αρχαίοι Ελληνες 

μετεχειρίζοντο καί βήλα, διά νά κλείσωσι τά μεταξύ στυλών κενά 5. 

Παρακύπτω κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους εσήμαινε κύπτω από τού 

παραθύρου, ΐνα ΐδω προς την αυλήν ή τον δρόμον. Εντεύθεν παρακυπιικαί 

θυρίδες εκαλούντο τότε0 τά άλλως καί νυν κοινώς παραθύρια ' ή φενε- 

1 ΗβΓΠίαηη-ΒΙϋιηηΘΐ-, ί,βΗΛαοΙι8 156. 
2 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθεσις 209. 20. 
3 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, ’Έκθεσις τής Βασιλείου τάξεως 24. 3. 

4 Άχμέτ, Όνειροκρ. κεφ. 260 (σ. 214.9). Πολυδεύκους, Όνομαστικόν 10.32. 

καί 4. 122. ]. Κτϊΐίδε, ϋίβ ΒγζαπίΐιιεΓ άβε ΜίΐΙεΙαΙίβΓδ 58. 
5 ΤΒ. Ρ γ β ^ β γ, Ψευδοκωδινοΰ Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως 186.2. 
6 Ό δρος συχνότατος έν τοΐς νόμοις· 6 τοίχος ό μή εχονν παρακυπτικάς θυρίδας ή 

φωταγωγούς εκαλείτο τυφλός. 
7 Συντίπας, 12, 1,41. 14, Άσίζαι Κύπρου Β'- κεφ. 145 {Κ. Σαθα, Μεσ. Βψλ. 

6.361), Άχιλληΐς στίχ. 1463- ό Μοσχόπουλος εν λεξική) τού Φιλοστράτου έγραψε, 

θύριον δέ καί θυρίς - ίδος τό ίδιωτικώς λεγόμενον παραθύρων. 
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στραι 1 ή φανέστραι2, δι’ ών καί φως φυσικά είσήρχετο εις τήν οίκίαν. 

Τά παραθύρια ταύτα είχον ορθογώνιον σχήμα ή τοξωτόν κατά τό άνω μέρος 

καί έ’φερον σφαλίσματα καί ύαλους, ώς μαρτυροΰσιν οί συγγραφείς3, 

παρά τών νεωτέρων τήν γνώμην 4, προς δέ καί δρύφακτα 5. 

Εις τήν οίκίαν είσήρχετο φώς καί διά τών φωτιστικών θυρίδων,6 ή 

φωτιστικών7 ή φωταγωγών8, ορθογωνίων ή κυκλικών οπών, υπέρ 

τήν θύραν ή εις διάφορα σημεία τού τοίχου άνοιγομενων 9. Επειδή δέ τότε 

καί αί κατά τών οικιών, μάλιστα τών αρχόντων, επιθέσεις, δέν ήσαν ανή¬ 

κουστοι, διά τούτο είς διάφορα σημεία τών τοίχων ήνοίγοντο καί τ οξικά ί 

θυρίδες10, αϊτινες, ώς έκ τών κειμένων μανθάνομεν, ώς φωτιστικά! Ιχρησι- 

μοποιούντο, φεγγΐται διά τούτο καλούμενοι11. Επειδή δ’ οί δρόμοι ήσαν 

στενοί12 καί τό φώς ολίγον, άφ’ ου μάλιστα εις τά μεγάλα κέντρα αί οικίαι 

ήσαν συνηνωμέναι καί ελεύθερος χώρος σπανίως υπήρχε13, διά τούτο, μεγάλην 

οί νόμοι έλάμβανον πρόνοιαν, Ϊνα μηδείς παραβλάπτη τά φώτα τού γείτονος. 

Διέτασσον λοιπόν, ϊνα έχη μέν τό δικαίωμα οίοσδήποτε πολίτης νά επι- 

σκευάζη τήν οίκίαν του, χωρίς όμως νά άλλάσση τό παλαιόν αυτής σχήμα καί 

> Ο ιΐ5&, I άίρίοηιί 350.4. 

2 Ό πόλεμος τής Τρψάδος στίχ. 86. Βλ. τήν βακτηρίαν τών αρχιερέων Δ.Ι.Ε.Ε. 3. 182. 

:1 Θεοδιόρου Προδρόμου, Κατομυομαχία στίχ. 198, Καλλίμαχος καί X ρ υ- 

σορρόη στίχ. 301, Φλάιριος καί Πλάτζια Φλο'ιρα στίχ. 1333, Ε. ά« Ββγίίέ, 

Ι,’ΒαΒΐίβΙΐοπ Βγζαπίΐηε σ. 201. 

4 Ε. ΟειΊαηά, 033 \νοΙιη1ΐ3ΐΐδ σ. 19. 

α Νΰν δέ άν τινα ΐδης άπό δρυφάκτου· Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 60.69. 

β Καί ό όρος οΰτος ουνηθέστατος έν τοίς νόμοις. 

7 Ν. Μεσαρίτου, Λόγος αφηγηματικός έπί νεωτερισμφ τίνος βασιλειώντος 33. 

Οί πα?ναιότεροι Αθηναίοι φωτιστικόν έπ* ίσης έκάλουν τήν φωτιστικήν θυρίδα, 

ήτις έν Ήπείρψ λέγεται φωτερό (Ζωγρ. Άγων 1. δ). 

8 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 55.552. Καί έν τή διατάξει του Ζήνωνος περί οίκοδομών 
άναφέρονται αί φωταγωγοί. Βλ. καί Μιχαήλ Χωνιάτου, Έπιστολ. 111 (Σπ. 

Λάμπρου 2.213.5). 

ΰ Αί φωταγωγοί ήσαν καί δικτυοειδεΐς διάτρητοι, διά τούτο καλούμενα^ Προκο¬ 

πίου, Βιβλ. 4. κεφ. 1. 

ίο Ή τοξική θυρίς καλείται νΰν έν Άνδρω δοξίκα. 

ιι Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, 3. 135. 17, τοξικάς φωταγωγόύς, 

Άρμενο π ούλου, Έξάβιβλ. 2.4.35 εί δέ τοξικάς ό έξ αρχής έχει τοίχος τών οίκων 
μηδαμώς έτερα έχόντων φώτα.. . Έν τφ ευρετηρίφ τής βακτηρίας τών αρχιερέων 
(Δ.Ι.Ε.Ε. 3. 159) γίνεται λόγος διά τοξικάς ήγουν φεγγίτας. Βλ. καί Κ. Αμάν του, 

Γλωσσικά έν Β. Ζ. 28.17. Νΰν είς τό Τρίκκερι φεγγίτες λέγονται αί φωτιστικοί θυρίδες 
Α. Χατζημιχάλη, Ελληνική λαϊκή τέχνη σελ. 139 καί έν Καππαδοκίφ δ’ ομοίως 
I. Βαλαβάνη, Μικρασιατικά σ. 222. 

12 Ώς οδός πλατεία έχαρακτηρίζετο ή εχουσα πλάτος 8 ποδών, δι’ ής ήδύνατο νά 
διέρχεται όχημα, άλλως ήτο απλώς δίοδος. 

13 Άγαθίου, 'Ιστορ. 283.2. 
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νά βλάπτη τά φώτα του γείτονας, ουδέ έπρεπε νά ύψώνη τόσον τούς τοίχους 

ό οικοδομών, ώστε πάλιν νά επισκοτίζη την γειτονικήν οικίαν \ Έάν δε από 

τής οικίας του έβλεπε τις την θάλασσαν, τότε έπρεπεν ή θέα αυτής νά μή 

κωλύεται εις άπόστασιν είκοσι βημάτων είτε κατ’ ευθείαν είτε εκ πλαγίου 

λαμβανομενών 2. Άφ’ ετέρου, ΐνα αρκετόν ύπάρχη φως, επεβάλλετο ή μεταξύ 

απέναντι άλλήλων κειμένων οίκιών άπόστασις, καθ’ δλον αύιών τό ύψος νά ^ 

είναι δώδεκα ποδών, από δέ τών δημοσίων οικοδομημάτων δεκαπεντε 3. Ητο 

δ’ ή άπόστασις τών δώδεκα ποδών τό κατώτατον δριον. Εύρυχωρότεροι όμως 

δρόμοι ήδύναντο νά ύπάρχωσιν ούδ’επετρέπετο ό κτίζων νά κάμνη κατάχρη- 

σιν του περισσεΰοντος χώρου καί νά κτίζη επ’ αυτού 4. Εαν η άπόστασις 

ήτο μόνον δέκα ποδών5, τότε ό άνακτίζων δεν ήδΰνατο ν’ άνοιξη επί τού 

τοίχου παρακυπτικάς θυρίδας, έάν μή πρότερον είχε τοιαύτας, αλλά μόνον 

φωταγωγούς καί ταύτας εις εξ ποδών ύψος από τού εδάφους ανοιγομένας 6. 

Πολλοί όμως, φαίνεται, καταστρατηγοΰντες τον νόμον, ήνοιγον μεν φωτιστι¬ 

κός θυρίδας, κατόπιν όμως ψευδοπάτιον, ήτοι, πατάριον ποιοΰντες, καί 

επομένως ούτω τό πάτωμα άνυψούντες μετέβαλλον τάς φωταγωγούς εις 

παρακυπτικάς θυρίδας, τούθ’ όπερ αύστηρώς άπηγόρευον οί νόμοι 7. Προσέτι, 

έάν τις είχε τυφλόν τοίχον άπέναντι άλλου έχοντος παρακυπτικάς θυρίδας, 

ή δυνατό μέν επί τού τυφλού τούτου τοίχου ν’ άνοιξη φωταγωγούς μόνον 

θυρίδας ούχί δέ καί παρακυπτικάς, έκτος έάν ή μεταξύ τών τοίχων άπόστασις 

ήτο 20 ποδών «ούτω γάρ έσται ή άπόστασις ικανή προς τό μή άλλήλους διά 

λόγων έπιβουλεύειν καί ύπονοθεύειν άλλήλων τούς ένοικούντας» 8. 

Κατά τά Βασιλικά, (58. 3. 37) ό μή έχων δίκαιον φωταγωγών θυρίδων 

δεν ήδύνατο ν’ άνοίγη τυφλόν τοίχον καί επ’ αυτού θυρίδας. Τέλος εάν αι 

ι Πανδέκται 3. 2.1. 2. 3, 50. 17. 61, Εισηγήσεις 2. 3.1, Επαναγωγή 39- 2. 10, Πρόχει- 

χειρος νόμος 38 6, οί συνεχίζοντες τον Θεοφάνη 793.20, Α ρ μενοπο ύ λ ο υ, 

Έξάβιβλ. 2. 4. 45. 
2 Βλ. του Ιουστινιανού νεαρ. 82 καί 84 (Ζ&οΐι. ν. ΕΐηςβηΙΙιαΙ, ΙηιρβΓ&ΐοΠδ ;ιΐδ- 

Βηίαηΐ Νονεΐΐαε 1.475, 479 Οοά. Ιαδί. VIII. 10-12 ένθα άε αβάθίαίδ ρήνβΐ», Βασι¬ 

λικό 58.11. 7. Σημείωσον οτι παρομοία διάταξις υπήρχε καί έπί Ζήνωνος. 

3 Επαναγωγή 39.2, Πρόχειρος νόμος 38.4, Βασιλικά 58.11.7. Την άπόστασιν ταύ- 

την ώρισεν ό Λέων (457 -474) δίδείιΐβ σ. 114. 

4 Πρόχειρος νόμος 38.4, Άρμενοπούλου, Έξάβιλ. 2.4. 23.24, Επαναγωγή 39- 7. 

3 Ώς κανονική θεωρείται ή άπόστασις τών δέκα ποδών παρ Αρμενοπούλψ, 

Έξαβιλ. 2. 4. 23. 24. 

6 Πρόχειρος νόμος 38.10, Επαναγωγή 39.7, Άρμενοπούλου, Έξάβ. 2.4.55. 

Γενικώς διά τάς αποστάσεις τών οίκιών βλ. Η. ΌΐτΙίδεη, ϋ&5 Ρο1ΐζεϊ§;ε56ίζ άεε Καί- 

56Γ3 Ζεηο ίϊβετ άΐε Β&ιιΐίοΐιε Αη1&§ε άετ ΡπνΑίΙιεΛίδβΓ ΐη Κοπδίαηίίηορεί έν ΗίηΙεΓ- 

Ι3δ5εηε δεάπίίβη II. 234-236. Α. Χριστοφιλοπούλου, Τό έπαρχικόν βιβλι'ον 

Λέοντος τοΰ Σοφού σ. 72 - 73. ? 

7 Βλ. Πρόχειρον νόμον καί Επαναγωγήν Ένθ άν. 

8 Άρμενοπούλου, Έξάβιβλ. 2. 4. 33. 

τοξικαί θυρίδες ενός τοίχου έχρησιμοποιούντο μόναι ως φωταγωγοί, είχον δέ 

άπό δεκαετίας άνοιχθή, τότε ό οικοδομών γείτων ώφειλε ν’ άπέχη τού τοίχου 

τούτου τουλάχιστον 3 πήχεις και 1/3 τού πήχεως *. 

Τά μέτρα ταύτα έλαμβάνοντο, φυσικά, προς αποφυγήν διαπληκτισμών 

μεταξύ τών γειτόνων, ακριβώς όμως αί τόσον συχναί άπαγορεύσεις δηλούσιν 

ότι οί διαπληκτισμοί ούτοι δεν έλειπον, πράγμα, όπερ καί οί συγγραφείς 

μαρτυρούσιν 2. 

Ο ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΞΩΣΤΗΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΟΙΚΙΑΣ 

Ό Λέων έν νεαρά του 8 όμιλεΐ «περί υπαίθρων καί ώς ά'ν τις ε’ίποι 

προσκηνίων θεατηρίων, ά καί προς μόνην καί ύπαέριον άπόλαυσιν έπινε- 

νόηται καί τήν έπωνυμίαν έκ τού ήλιου είληφεν, ηλιακά προσαγορευόμενα» 

ό δέ Ευστάθιος (639.38) καί περί στοάς αϊθομένης ήλίφ «όθεν τή δημώδει 

γλώσση παρεποιήθη τά ηλιακά». Πρόκειται όντως διά τό ηλιακόν ή τον 

ηλιακόν 4, τον όποιον συχνά μνημονεύουσιτά Βυζαντινά κείμενα5 καί ό όποιος 

ούτε ώρισμένον σχήμα, άλλ’ ούτε καί ώρισμένην θέσιν είχεν 6. 

Ό ηλιακός λοιπόν, σημαίνων τον εις τον ήλιον εκτεθειμένον χώρον,έκειτο 

ή εις τό κάτω πάτωμα τής οικίας, προς τήν αυλήν βλέπων, «ηλιακός χαμόγεως 

ή χαμαίγεως»7 ή καί εις τό άνω πάτωμα «άνώγεως ηλιακός» 8, κάποτε μάλι¬ 

στα περιέθεε καί τήν οικίαν ολόκληρον 9. Είχε δ’ ό ηλιακός ή στενοεπίμηκες 

σχήμα10 ή καί στρογγυλόν μέ κιονίσκους πέριξ καί καμάρας καί όρθομαρ- 

ι Άρμενοπούλου, Ένθ’ άν. 2. 4. 35. 

2 Άγαθίου, Ίστορ. 291.7. 

« Άρ. 113, Μί§ηβ, Ρ. Ο. 107.652. 

4 Έν τοϊς έρμηνεύμασι τού Π ο λ υ δ εύ κ ο υς (128 Βοαοίιβπβ) λέγεται, καί ήλια- 

σ τ ή ρ ι ο ν. 

δ Άβελίην- ηλιακόν Παμφύλιοι· Ήσύχ., Θεοφάνους, Χρονογραφία 274.23, «έάν 
εξώστην, τον λεγόμενον ηλιακόν ποιή τις» Άχμέτ, Όνειρ. κεφ. 146 καί 147 (σ. 101, 

114 Ότεχΐ) Μιχ. Ά τταλειάτου, Σύνοψ. τίτλ. 33, Τά κατά Λύβιστρον καί Ροδάμνην 
στίχ. 1227, 2832, Βέλθανδρος καί Χρυσάντζα στίχ. 473, Κωνσταντίνου Πορφυρο- 

γεννήτου, ’Έκθεσις 137.9,211.9,492.20,586.8. Έν τοΐς νόμοις συνηθεστάτη ή λ. 

Άλ?ιαι μνεϊαι έκ μεταγενεστέρων κειμένων παρά Κ. Ά μάντφ, Γλωσσικαί παρατηρή¬ 

σεις είς μεσαιωνικούς συγγραφείς (Έπετ. Έταιρ. Βυζαν. Σπουδ. 2. 283). Περί ήλιακοΰ 
βλ. δσα έσημείωσεν ό Σ τ ε φ. Δ ρ α γ ο ύ μ η ς έν Άθηνάς 29. 289 καί ό Ν ϊ 5 5 ε π, Όϊε 
Βώΐιαχίδ άεδ Μϊε1ι&ε1 ΑΙί&.11Ϊ3ΐ65 σ. 67. Διά τά έπί Τουρκοκρατίας ηλιακά έγραψεν ό Άρ. 

Ζάχος είς τοΰ λναοΐΐδΐηηΐΐι τά ΜοηΑίδΙιβίΙε ίϋτ ΒΑίιΙηιηδΙ έτ. Ζ'. σ. 247 -250. 

δ Όρθώς περί τούτου έκρινεν ό Ε. Οετίαπά, ϋαδ \νο1ιη1ΐ3.υδ άετ Βνζ3ηίϊπβΓ σ. 14. 

< Τά κατά Λύβιστρον καί Ροδάμνην στίχ. 361.2832. ΜίΙτΙοδΐεΙι-ΜϋΙΙβΓ, Ασία 

εΐ ϋΐρ1οιιΐ3.1& 3. 20. 50. 

8 Μ ΐ 1 ο δ ϊ ε 1ι - Μ ϋ 11 ε γ, ’Ένθ' άν. 3. 50. 

9 Βησσαρίωνος, Έγκώμιον είς Τραπεζοΰντα (Ν. Έλλην. 13.189). 

ίο Μιχ. Άτταλειάτου, Διάταξις (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 1.10). 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος ΙΒ’. 8 
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μάρωσιν εις τάς των πλουσίων οικίας 1 καί δωματηρόν έδαφος «ηλιακός 

δωματηρός» 2. 

Ή λ. καί τό πράγμα σώζονται νυν πολλαχοΰ' ούτως έν Θράκη, Μάνη, 

Μεσσηνία καί Σκΰρψ ηλιακός ή ηλιακό λέγεται ή ταράτσα, έν Κΰπρφ δέ 

ό έξω τής οικίας καί προς τή έξω θΰρα ευήλιος τόπος ό υπό στοάς περιβαλ¬ 

λόμενος. 

Οι Βυζαντινοί όμως έκάλουν είδικώς καί ηλιακόν, δν οί αρχαίοι 

εξώστην έλεγαν 3, ήτοι ορθογώνιον καί περιπεφραγμένον τμήμα έξέχον κατά 

κάθετον του κυρίου τοίχου προς την οδόν καί έκ ξυλου συνήθως κατασκευα- 

ζόμενον, δι’ δ καί ταβλωτόν ή τάβλα) μα ή ταβλάτον4 ή σανιδω¬ 

τόν 5 εκαλείτο. Ό αυτός ηλιακός έλέγετο καί μέ τό Λατινικόν όνομα σωλά- 

ρ ιον 6 (δοΐαπαηι) ώς έξέχων δέ καί έξωστάριον7 ή έξωπέταστον 8, 

ήν ονομασίαν κάλλιστα ερμηνεύει τό τοΰ Άρμενοπουλου «ό έκτος έκπεπετα- 

σμένος εξώστης» 9, καί κρεμαστό δέ 10. (Βλ. είκ. 8 καί 9). 

εΈν δ3 είδος εξώστου ή το, ώς καί νυν ενιαχού, τό τοξάτον ή έξάτον11, 

οπερ όμως έδήλου καί την άρχαίαν αίθουσαν, άφ’ οΰ τό σωλάριον χαρα¬ 

κτηρίζεται ώς «έξοχή τοΰ έξάτου» 12, τά κείμενα δέ όμιλοΰσι καί «δι’ αίθου¬ 

σας, τά κοινώς έξάτα» 13. 

ι Θεοφάνους, Χρονογρ. 1.274. Βέλθανδρος καί Χρυσάντζα στίχ. 475, Λύβισιρος 
καί Ροδάμνη 2832. Ρ τ. \ν&ΓΓεπ, Τ6ε Ρίΐιΐίΐΐ οτάίηίΐηοε οί Νεορίιγίυδ {ΑτεΙιαεο1ο§ϊίΐ 

τόμ. 47. 22). 
2 ΜίΙίΙοδΐοΙι-ΜϋΙΙεΓ, Αεία εί ΌίρΙοπι&Ιε. 6. 40. 

3 Ο ο <3. Τΐιεοά. III. 25.5, Άρμενοπουλου, Έξάβιβλ. 2. 1.52.56, Βασιλικό 58 

τίτλ. 2α καί 11θ. Περί εξωστών βλ. όσα έγραψεν ό Άντ. Κ ε ρ α μ ό που λος, Αί 
δρύφακτοι ιών οικιών, εν τφ περιοδικφ Άρχιμήδει τόμ. 21 σ. 60-62. 

4 Έκ τοΰ Λατινικού Ι&όιιΙ&Ιαιη Σχολ. Άρισιοφ/Ιππ. 672 καί Σφηκ. 385. Τά ταβλαηά, 

τά όποια εύρίσκομεν έν Συρίφ από τοΰ Δ'. μ. X. αίώνος, έν δέ ταΐς κυρίως Βυζαντιναΐς 
χώραις, ώς ούχί όρθώς δέχεται ό Ι>. άε Βε}Ίϊέ (σ. 31) από τοΰ ΙΑ' είναι σήμερον συνήθη 
είς τάς πόλεις τών Τουρκοκρατούμενων μερών καλούμενα σαχνισιά. 

5 Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα καί καθημερινή ομιλία σ. 126 (ΒοαεΒεπε). 

6 Οοό. ΙιΐδΙ. VIII. 10.12 ο, Βασιλικά βιβλ. 58 τίτλ. 2β, 11 β., Άρμενοπουλου, 

Έξάβιβλ. 2. 4. 56. 
^ Λέοντος του Σοφού νεαρά 113 (Μί§ηε, Ρ. Ο. 107.653). Νϋν έν Κρήτη τό 

γεΐσον τοΰ άνωφλίου τής θύρας λέγεται ξ ω σ τ α ρ ι. 
8 Άσίζαι Α'. 247 (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 6. 203). Νΰν ξιπέταστον έν Καρπασίρ. τής 

Κύπρου καλείται ή άστεγος αυλή. 

9 Άρμενοπουλου, Έξάβιβλ. 2.4.32. 

ω Άσίζαι Β’. 244 (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 6. 454). 

Π. Ρείίτ - Κοτπόΐεν, Αοί.εε άε Ι’ΑίΙιοδ, πείεδ άε Οΐιϊΐαπάατ σ. 60, ΑεΙεδ άε 

Ζο^τορίιοα σ. 55. 

12 Είς τάς ^Ιοδδπδ 03.δΐ1ϊε&8, 

13 Αίθουσαν τά κοινώς έξάτα, Μοσχόπουλος έν τφ λεξικφ τοΰ Φιλοστράτου. 

Νΰν ξάτο έν Νισύρω λέγεται είδος εξώστου άναλόγου προς τό Τουρκικόν χαγιάτι, 
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Επειδή δ’ οΐ Βυζαντινοί δρόμοι ήσαν στενοί καί τά ηλιακά ή σωλάρια 

ξύλινα ή διά τοϋτο έπάναγκες ήτο ή πολιτεία νά λαμβάνη ιδιαίτερα περί 

αυτών μέτρα καί νά κανονίζη τά κατ’ αυτά, ίνα μή καί τό φώς τών δρόμων 

Είκ. 8. Ταβλάτον παλαιός οικίας Τρικκάλων Θεσσαλίας. 

(Κατά φωτογραφίαν Α. Ό ρ λ-άν δ ο υ). 

έλαττοΰται καί φόβος πυρκαϊών έπικρέμαται. "Ωριζε λοιπόν ό μέν Θεοδοσια- 

νός κώδιξ, δν ακολουθεί έν τή 113 νεαρά του καί ό Λέων προς δέ καί ό Ζήνο>ν, 

"να οί έξω στα ι απέχω σιν άλλήλων δέκα πόδας 2. 

ξάτο, δ’ έν Χίφ καί Λήμνφ τό σκεπασμένον τετράγιυνον τό είς τό άνω μέρος τής εξω¬ 

τερικής κλίμακος, έξ οΰ είσερχόμεθα είς τό άνω πάτωμα. Βλ. καί Κ. Ά μάντου, Γ?ιωσ- 

σικά έν Β. Ζ. 28.17. 
ι Διά νά κερδίσωσι χώρον έδέχθησαν ταΰτα οί αρχιτέκτονες ήδη από τοΰ Μ. Κων¬ 

σταντίνου Π. άε Βενίΐέ, ΕΊιαόίΐπΐίοη Ι>3Τζ3.ηΐίηε σ· 30. 

2 Ζήνωνος, Διάτ. 12γ Δέοντος, Νεαρά 113 (Μί§πε, Ρ. Ο. 107. 652.), Βασιλικά 

58· 11 θ, Άρμενοπουλου, Έξάβ. 2. 4. 52. 
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Ή από στάσις αυτή ετηρεΐτο, αν επρόκειτο περί Ιδιωτικών οικημάτων* 

: παρακείμενα κτίσματα ήσαν δημόσια, τότε ή άπόστασις ώρίζετο εις 15 

Έάν ή οδός ή το στενωτέρα των δέκα ποδών, τότε οί έξώσται έπρεπε 

ίζωνται ουχί απέναντι άλλήλων, άλλα κατά παραλλαγήν 1 ή καί νά μη 

νται καθόλου 2 Ό Ζήνων επ’ ίσης διά διατάξεώς του ώρισεν, ΐνα μή τά 

Εΐκ. 9. Ταβλάτον παλαιάς οικίας Τρικκάλων Θεσσαλίας. 

(Κατά φωτογραφίαν Α. Όρλάνδου). 

σωλάρια κτίζωνται μόνον έκ ξύλων καί σανίδων, αλλά κατά τό σχήμα των 

λεγομένων ρω μανή σ ίων 3 

Κατά τον Ίουστινιάνειον κώδικα, έπρεπε προς τοΰτοις τά σωλάρια νά 

άφίστανται του εδάφους δεκαπέντε πόδας καί νά μή στηρίζωνται επί ξύλινων 

ή λίθινων κιόνων ή καί τοίχων, ώστε ό αήρ ν5 άποφράσσεται καί ή οδός νά 

άδικήται, στενωτέρα γινόμενη 4. Έπεβάλλετο επ’ ίσης, προς αποφυγήν πυρ- 

καϊών, νά μή γίνωνται κλίμακες εις τήν στενωπόν οδηγούσαι προς τά σωλά¬ 

ρια 5. Διά τους παραβάτας των περί ηλιακών ή σωλαρίων διατάξεων είχον 

ι Βασιλικά 58. 11ι καί ό Ζήνων βλ. Οοά. ΙιΐδΙ. VIII. 10. 12ο. 

2 Άρμενοπούλου, Έξάβιβλ. 2. 4. 56. 

3 Βασιλικά 58 Ιΐι'. Ζήνωνος, Διάτ. 12γ. 

4 Οοά. 1ιΐ5ί:. VIII. 10.12ο. 

» Βασιλικά 58. Ιΐι'. 
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όρισθή καί ποιναί. Ούτως ό Θεοδοσιανός κώδιξ ώριζεν, ίνα δ παρά τά διατε¬ 

ταγμένα κτιζόμενος ηλιακός κρημνίζεται, ή δ’ οΙκία πάσα κατέχεται υπέρ του 

δημοσίου \ ή δέ διάταξις του Ζήνωνος, ΐνα ό κύριος τής οικίας πληρώνη 

δέκα λίτρας χρυσίου, ετέρας δέκα δ εργολάβος ή άρχιτέκτων, δ δέ κατασκευάσας 

τεχνίτης νά τύπτεται καί νά εξορίζεται 8, ποιναί δεικνΰουσαι πόσον συχνά θά 

παρεβαίνοντο αΐ σχετικαί διατάξεις. 

Οί Βυζαντινοί, ΐνα μή άποτόμως προσπίπτη τό ηλιακόν φως επί τής 

οικίας, εφρόντιζον νά κατασκευάζωσι πρόστοα προς τήν αυλήν βλέποντα, 

περί ών όμιλοΰσιν οί συγγραφείς 3, παρ’ οίς συχνή καί ή μνεία στοών καί 

περιπάτων 4. 

Έν τή εκθέσει τής βασιλείου τάξεως Κοινσταντίνου του Πορφυρο- 

γεννήτου τά παράπλευρα του λουτροΰ οικοδομήματα καλούνται παρά- 

πτερα5, ό δ’δρος ουτος πιστεύω δτι ήτο εν χρήσει καί εις τάς ίδιωτικάς 

οικίας, αΐτινες, είχον τοιαϋτα παράπλευρα οικοδομήματα, συνδεόμενα διά δια¬ 

δρόμου κλειόμενου προς τά εκτός. Έπ’ ίσης εις πολλάς οικίας υπήρχον καί 

πύργοι καί κάστελλοι καλούμενοι6, άφ’ ών, έν ανάγκη οί πλούσιοι ήμΰ- 

νοντο κατά του επιτιθεμένου καί έξηγριοιμένου πλήθους 7, κατά τό άνω 

άκρον άπολήγοντας εις προμαχώνας έχοντας ό δ ό ντ ας 8. Έπ’ίσης είς τάς 

μεσαιωνικός οίκίας άναφέρονται καί βαστέρνια, υφ’ά δέον νά έννοήσωμεν 

μικράς παρόδους, δι’ ών μετέβαινον από οικίας εις οικίαν καί αΐτινες εκα¬ 

λούντο καί πάροδοι καί διαβατικά9. 

ι Βασιλικά 58. 11 θ'. 

2 Οοά. Τΐιβοά. 25.5, Βασιλικά 58. 111'. 

3 Προκοπίου, Υπέρ των πολέμων 3.12.4. 

4 Χρυσόστομ. Ρ. Ο. 54. 415, Π ροκοπίου, Ένθ’ άν. Η ογπ&, Βίο Ερί^Γ&ιηιηε 

άσε Τΐιεοάοι-οδ Ββΐδίΐηιοη έπίγρ. 9 (Χνίοπετ Βίυάΐβη 25. 180). 

Λ Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθεσις 553. 15. Βλ. καί τό λεξικόν 
τοΰ Όιι Οαη§6 έν λ. πτερόν καί τον Θησαυρ. έν λ. παράπτερον. Καί ό Διγενής είς τό 

άνάκτορόν του 
αμφοτέρωθεν ίδρυσε τών μερών εκ πλαγίου 

χαμοτρικλίνονς θαυμαστούς, ενμήκεις χρνσωρόφονς (Ζ' 52, Ι/ε^Γ&ηά) 

Νϋν έν Σινααφ τής Καππαδοκίας παράφτερο καί έν Φερτακαίνοις πράφτο 

λέγεται τό κάτω μέρος των μακρών ενδυμάτων. 

*> Χρυσόστομος, Μΐ^ηβ, Ρ. Ο. 52. 615, 55. 297. 

7 ]. Κτιιαεε, ϋϊε Β5'ζ3ηΙϊηεΓ ιΐοδ ΜϊίίβΙβΙΙεΓδ σ. 

3 Θεοδώρου Προδρόμου, Τά κατά Ροδάνθην καί Δοσικλέα Τ' 467. 

3 Βασιλικά βιβλ. 58- 2 β. Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 60. 320, Θαύματα τοΰ αγίου Αρτε¬ 

μίου (Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, ν&Π3 Οταοο& εαοτα 27.6) «βαστέρνιον παροδικόν, 

ήτοι διαβατικόν, ο λέγεται πάροδος» «από βαστερνίων, ήγουν τών λεγομένων παρόδων 
ή γουν διαβατικών» Άρμενοπούλου, Έξάβιβλ. 2.4.59. Ή λ. έκ τοΰ Λατινικού 

1}3δίβπΐ3. Τό διαβατικόν συχνά άναφέρεται έν τοϊς τυπικοΤς τών μονών. 
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ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ 

Έκαστη αξία του ονόματος της Βυζαντινή οικία, είχε την αίθουσαν τής 

υποδοχής, τον καλούμενον τρίκλινον ή τρικλινάριον1, δνομα όμως, 

όπερ, μέ του χρόνου την πάροδον, κατήντησε νά σημαίνη και οίκημα καθό¬ 

λου 2. Ό τρίκλινος, έφ’ όσον ήτο εις τό κάτω πάτωμα, εκαλείτο χαμοτρί- 

κ λινός3, άνώγεων δέ τρ ικλιν άρ ιν 4, όταν ήτο εις τό άνω πάτωμα. Τα 

τρικλινάρια ταΰτα, τά όποια ειχον εΐτε επίπεδον στέγην είτε και σφαιροειδή δ 

καί καμάρας ενίοτε 6, έλέγοντο, ώς καί νυν, σάλαι, τουλάχιστον από του ΙΒ'. 

μ. X. αιωνος \ έν Κυπρω δέ, επί τής εποχής τής Φραγκοκρατίας, κατά τάς 

Άσίζας, καί τζάμπραι (οΙιαηΛτεδ) μ’ ολον ότι διά τής λέξεως ταΰτης καί 

ό κοιτών εδηλοΰτο. 

Διέμενον δ5 εις τον τρίκλινον καί έδέχοντο τούς φίλους καί προσερχο- 

μένους οι άνδρες, ούχί δέ καί αί γυναίκες, δι’ ο καί κατήντησε νά είναι 

ό τρίκλινος συνώνυμος προς τό άνδρών, ώς καί εκ τού εξής χωρίου τού 

Θεσσαλονίκης Ευσταθίου φαίνεται (1573.28)· «ό κοινώς λεγόμενος άνδρών 

άνδρεών κεΐται παρ’ Ήροδότω οίκος καί αυτός μέγας ό παρ’ άλλοις άνδρό- 

δομος ή τρίκλινος». 

Ενταύθα τού λόγου γενόμενοι λέγομεν ότι δεν είναι ορθή ή εκφρα- 

σθεΐσα γνιυμη ότι εις τήν Βυζαντινήν οικίαν δεν υπήρχε χωρισμός είς ανδρω¬ 

νίτην καί γυναικωνΐτιν 8. Είς τον τρίκλινον σπανίως έμενον αί γυναίκες, 

αΐτινες συνήθως διέτριβον είς τό βάθος τής οικίας «είς τά ενδότερα των 

οικημάτων» μακράν τού δρόμου, έφ’ όσον ήτο δυνατόν τά διαμερίσματα 

μάλιστα των γυναικών είχον καί ιδιαίτερον Λατινικόν όνομα, ματρωνίκια 

καλούμενα 9, έν φ ό θάλαμος σαφώς τού άνδρώνος διεστέλλετο10. 

ι Βέλθανδρος καί Χρυσάντζα στίχ. 442, Μ ί 1ε 1 ο δ ΐ ο 1ι - Μ ίΠ 1 ε γ, Αεί* εί ϋίρίοωϋΐί» 

2.52,3.20. Οί τρίκλινοι πο?νύλεκτοι έν τή εκθέσει τής βασιλείου τάξεως Κωνσταντίνου 

τοϋ Πορφυρογέννητου. 
2 Νυν έν Κύπρψ (Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά 2.827) τρίκλινος λέγεται ό έν τή 

στέγη φεγγίτης, έν ώρισμένοις δέ χωρίοις τής Μάνης ό κήπος ό εκατέρωθεν ή προς 

τό έτερον μέρος τής αυλής κείμενος. 

3 Διήγησις τοϋ Διγενή Ζ. 6. (Ι/ε£Γ3ηά). 

4 ΜίΕΙοεΐεΙι-ΜϋΙΙβι·, Αεί3 εί Οϊρίοηι&ΐα 3. 52. 
δ Μί&ΐοδίοΐι - Μ θ 11 ε Γ, Ένθ’άν. 2.52,3.51 άναφέρεται (3.52) καί τρικλινάριν 

δίσφαιρον. 

6 Βέλθανδρος καί Χρυσάντζα στίχ. 446. 

7 Οιΐδ3, 1 άΐρίοτηί 680. 16. I,. άε Βεγίίέ, ΕΊΐ3ί)ϊΐ3ίίοη Βγζδηίίπε σ. 58. 

8 Ε. Οεγ 1 3ηά, Όοβ \νο1ιη1ΐ3ΐΐ5 άετ Βνζαηΐΐπετ σ- 19. 
9 ΜϋίΙοδΐοΒ - Μ ϋ 11 ε γ , ΑοΙπ εί Όίρ1οαΐ3ΐ3 3. 57. 

ίο Θε μ ιστίου, Περί φιληκοΐας λόγ.' 18 σ. 271 (ΌΐηάοΓί), Εύναπίου, Βίος φιλο¬ 

σόφων καί σοφιστών σ. 55 (έκδ. Βοδ5θΠ3άε). Τήν γυναικωνΐτιν συχνά άναφέρουσιν οί 
συγγραφείς (Κ. Κόντου, Παντοΐα φιλολογικά έν’Αθηνάς τόμ. 19. 267 έξ.). Μνείαν 

Περί τήν Βυζαντινήν οικίαν. 119 

Είς τούς τρίκλινους ήνοίγοντο έπειτα διάφοροι θάλαμοι1, καί ούτω και 

κουβούκλια 2 (οιιβίοιιΐπ) καί δωμάτια3 καλούμενοι καί σαφώς τού 

τρίκλινου διαστελλόμενοι 4 έχρησίμευον ώς υπνωτήρια καί προς παραμονήν 

τών γυναικών. Είς διάφορα δέ σημεία των τοίχων των θαλάμων τούτων εύρί- 

σκοντο, προς φύλαξιν διαφόρων αντικειμένων, άρμάρια καί το ιχαρ μα¬ 

ρία5 καλούμενα, κατά μήκος δέ τών τοίχων τοιχία, έφ’ ών καί εκάθηντο, 

εφαπλουμένων, φυσικώς υφασμάτων. Ταύτα καλούσιν οί συγγραφείς στιβά¬ 

δας, τό δημώδες όμως ό'νομα αυτών ήτο, ώς καί νύν πεζούλλια6. 

Η ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ 

ΟΙ Βυζαντινοί, πρόνοιαν περί τής εσωτερικής διακοσμήσεως τών οικιών 

των λαμβάνοντες, κατέβαλλον πάσαν φροντίδα περί τής ευπρεπούς καί καλής 

έμφανίσεως τής οροφής, τών τοίχων καί τού εδάφους, κατά άρχαίαν άλλως τε 

συνήθειαν 7. Οί συγγραφείς όντως όμιλούσι περί οίκων περιεργοτατα πεποι- 

κιλμένων 8 ή χρυσω καταστιλβόντων 9 ή μαρμαρυγαΐς λίθων ήγλαϊσμένων 1υ 

γυναικωνίτιδος έχομεν καί έν τώ βίφ τοϋ μακαρίου Φιλαρέτου (Βυζαντ. Χρονικά 5.76.13) 

καί έν τφ στρατηγικώ τοϋ Κεκαυμένου (σ. 43. 51). Ό Ευστάθιος τέλος Θεσσαλονίκης 
έν τφ προλόγω τών Πινδαρικών φδών Μί^πε, Ρ. Ο. 136. 360α) ώμίλησε διά τήν «θαλά¬ 

μους εχουσαν σεμνήν γυναικωνΐτιν». 
ΓΟ Χρυσόστομος όμιλεΐ διά τούς κατασκευάζοντας μυρίους θαλάμους (Μϊ^ιιε, 

Ρ. Ο. 60.540). Ό τρίκλινος αντιστοιχεί προς τον πολλαχοΰ νυν όντάν. 

2 Τα μικρά κουβούκλια έχαρακτηρίζοντο ώς κου βουκλόπου λα, Μίΐίΐοδΐεΐι- 

Μ θ 11 θγ, Αεία εί ΕΐρΙοτα&Ιπ 3.21. Διά τό κουβούκλιον βλ. Ε. άε ΒεγΗέ, “Ενθ’άν. 

διιρρίέηιεηΐ σ. 12 καί τό υπόμνημα τοϋ Κείδ1;ε είς τήν έκθεσιν τής βασιλείου τάξεως 

Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυρογέννητου 2. 49. 
3 Χρυσόστομος, Ρ.Ο. 61.391, ΤΒ.ΡτεδδεΙ, ;ο1ΐ3ηηί5 ΤζεΙζεε ερϊδίοΐΒβ σ. 4 άρ. 3. 

4 Έξήλθεν άφ’ τό τρίκλινον, ήλθεν είς τό κουβούκλιν Βέλθανδρος καί Χρυσάντζα 

στίχ. 442. / ( 
5 Ηβ5δε1ίπ§-ΡβΓηοΙ, Ροέπιβδ ΡΓοάΓοηιΐφιιεδ I. 203, IV. 27, Καλλίμαχος καί 

Χρυσορρόη στίχ. 571. 
6 Ξύν τούτη τή όρρωδίφ είς τό δωμάτων άναβάς επί τής στιβάδος καθήστο μόνος 

(Προκοπίου, Άνέκδ. 4.22)· στιβάδας έντετμημένας εχοντα κατά τήν πέτραν ή τά 
κοινότερον λεγάμενα πεσσούλια στιβάδας εΐπεν ή συνεκδοχικώς καί τάς έπ’ αύτοϋ στι¬ 

βάδας (Ευσταθίου, Παρεκβ. 1546.61). Στ ιβανιά έν Ήπειρος νΰν καλείται στρω¬ 

μνή έκ κλάδων. Ή στιβάς είναι νΰν έν χρήσει έν Τήλφ, πεζούλλι λεγομένη, 
έν Κρήτη δέ παραπέζουλλο (Άρ. Κριάρη, Κρητικά φσματα σ. 235). Έν ’Απυ- 

ράνθιρ τής Νάξου, είς παλαιοτέρους χρόνους, τό πεζούλλιον εκαλείτο σέτζος. 

7 Περί τής διακοσμήσεως τών τοίχων καί τών φατνωμάτων ιών αρχαίων οικιών 
βλ. Η6ΓΠΐ3ηπ-Β1άπιηεΓ, Εβ11^ι>α^ι1,, σ. 155. 156. Διά τάς Βυζαντινός οικίας βλέπε 

τά σημειούμενα από τούς συνεχίζοντας τον Θεοφάνη σ. 140 έξ. καί Δ. Μπάλά¬ 

ν ου, Ή πολυτέλεια κατά τούς χρόνους τών πατέρων τήςέκκλησίας (Νέα Σιών ΙΖ'σ. 51). 

8 “Αγαθίου, Τστορ. 291. 15. 

» Βαρλαάμ καί Ίωάσαφ σ. 230 (έκδ. \νοοά\ν&πϊ-Μίίίίη§1γ). 

ίο Κ. Ηοι-113, ϋίε Ερίξτ&πιπιε άεβ Τήεοάοτοδ Βίθδ&Ηΐοη (ννΐεπετ δίοώση 25, 180). 
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ή χρυσίω πολλώ και μαρμάρων καί κιόνων άπαστραπτόντων κάλλει 1 η ψήφω 

και λίθοις καί χρυσώ κεκοσμημένων 2 ώς καί περί θαυμαζόντων μάρμαρα 

καί τοίχους καί ορόφους 3. 

"Ελθωμεν νυν επί τούς τοίχους. 

Ή άπλουστέρα διακόσμησις αυτών ήτο έν πρώτοις ή γινόμενη διά χρω¬ 

ματισμού 4 ή διά μαρμαροκονίας 5, κατόπιν δέ καί έπικαλΰψεως διά πλακών 

μαρμάρου 6 (μαρμάρωσις όρθομαρμάρωσις) καί ά'λλοθεν μέν λαμβανομένων, 

μάλιστα δ5 εκ Προικονήσου, Καρύστου, Λακωνικής καί Καρίας 7. 

Τής τοιαύτης μαρμαρώσεως μνείαν ποιούνται οί νόμοι8, οΐτινες όμι- 

λοΰσι περί τών πιπτόντων μαρμάρων τών τοίχων 9 καί έπειτα οί συγγράφεις 

άναφέροντες τά προσπεπηγότα τώ τοίχω μάρμαρα ή τά μάρμαρα, ά εις 

πολυτελείας έπίδειξιν κατακολλώσι τοΐς τοίχοις οί προς ταύτα διακεχηνότες10 

ή τούς τοίχους τούς περιβεβλημένους μαρμάροις11, 

Είχον δέ καί άλλα χρώματα οι λίθοι οΰτοι, ιδιαιτέρως όμως έξαίρονται 

οί πορφυρούν χρώμα έ'χοντες12. 

Μετά τούς τοίχους ήρχοντο οί κίονες. Εις τάς τών πτωχών οικίας ή ύπο- 

στήριξις είτε τού άνω πατώματος είπε τής στέγης, μάλιστα εις τά μονόρρυτα 

οικήματα, έγίνετο διά ξύλινων κιόνων ή καί κτιστών πινσών13, εις τάς τών 

ι Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 54. 616, 60. 494, 62. 78. 262. 

2 Αστεριού Άμασείας, Όμιλία εις τον πλούσιον καί τον Λάζαρον (Μί§;ηβ, 

Ρ. Ο. 40. 169). 

3 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 62. 22. 296. 

4 Εις τούς Πανδέκτας λόγος γίνεται περί χρωμάτων συντελούντων πρός κόσμον τής 
οικίας 7. 1. 13. 7· Εϊς τούς συ νεχ ίζο ντας τόν Θεοφάνη (147.40) ό Θεόφιλος 
φέρεται κουβούκλια ανακτορικά «έκ χρωμάτων, άλλ’ ού μαρμάρων τούς τοίχους ώραί- 

σας», εις τήν παιδιόφραστον διήγησιν τών τετραπόδων ζώων λόγος γίνεται περί ζωγρά¬ 

φων, οΐτινες χρωματοπλουμίζουν 
οπίτια και παλάτια μεγάλων μεγιστάνων 

και άλλους οίκους φοβερούς μεγάλων μεγιστάνων 

·> I. Τζετζου, Έξήγησις εις τήν Ησιόδου ασπίδα στίχ. 142. 

6 Τοίχους μαρμάροις, περιβεβλη μένους αναφέρει ό Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 51. 193, 

μάρμαρα δέ πρός κόσμον τών οικιών οί Πανδέκται 7. 1. 13. 7, του δέ Διγενοϋς τό άνά- 

κτορον ήτο κεκοσμημένον 
μετά μαρμάρων φαεινών λίαν άατραπηβόλων (Ζ'. 49, Ι<β"Γ3ηά). 

7 Χορικίου, Έγκώμιον εις Μαρκιανόν επίσκοπον Γάζης 13- 1 (ΡδΓ5ΐετ-Κ.ίοΙιΐ5- 

ΙεΪ£). Άγαθ ίου, Ίστορ. 283. 23, οί συνεχίζοντες τον Θεοφάνη 140.12. 

8 Βασιλικά βιδλ. 68 τίτλ. 3 ιγ'. 

* Οοά. ΤΗβοά. III 25. 1. 

ίο Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 55. 510, Άγαθ ίου, Ίστορ. 284. 19. 

ΐ' Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 51. 193. 

12 Αστεριού Άμασείας, Όμιλία κατά πλεονεξίας (Μί§ηε, Ρ. Ο. 40. 209). Χρυ¬ 

σό σ τ ο μ ο ς, Ρ. £. 60. 731 καί 47. 338. 

13 ΜίΙεΙοδίοΙι-ΜΰΙΙβΓ, ΑοΙε εί ϋΐρΙοηίΕίΕ 3.21.51.53, Άρμενοπούλου, 

Έξάβ. βλ. 2· 4. 30> Ου5ά, I άίρίοιπί 521. 8. 
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επιφανών δέ διά κιόνων μαρμάρινων, οΐτινες έστήριζον πολλάκις αψίδας 1. 

Ό αριθμός τών κιόνων τούτων ήτο ανάλογος πρός τήν ύποστηριζομένην 

επιφάνειαν καί άνήρχετο εις οκτώ, άλλα καί δεκαπέντε 2. Άπετέλει δ5 ή χρή- 

σις καί διακόσμησις τών κιόνων ιδιαιτέραν φροντίδα πολλών ματαιόδοξων, 

οΐτινες «ήξίουν θαυμάζεσθαι από κιόνων τών έν ταΐς οΐκίαις» κατά Χρυσό¬ 

στομον 3, οστις άνεφώνεΐ' «μακαρία ή πόλις ού διά κίονας καί χρυσούν όρο¬ 

φον, αλλά διά τήν ήμετέραν αρετήν» 4 εις τά άκρα δέ τήν πολυτέλειαν πολλοί 

ωθούντες, ήλειφον τούς σπονδύλους, καί προ πάντων τάς επικεφαλίδας τών 

κιόνων, διά χρυσού 5. 

Έπί τήν οροφήν ερχόμενοι λέγομεν ότι καί αυτή εις τάς τών πλουσίων 

οικίας ήτο κεχρυσωμένη, πολλά δ3 είναι τά χωρία τά όμιλούντα περί οίκων 

χρυσορρόφων ή χρυσοστέγων ή χρυσοπάστων 6, ένθα βεβαίως πρέπει νά 

έννοήση τις καί φατνώματα διάφορα, φύλλα καί έλικας καί παρόμοια τινα 

κεχρυσωμένα έχοντα 7. 

£Ως πρός τό έδαφος τέλος παρατηρούμεν ότι τά πατώματα τών οικιών 

τών πλουσίων ήσαν έπεστρωμένα μέ πλάκας έκ Θεσσαλικοΰ ή Καρυστίου 

μαρμάρου 8 ή μέ διάφορα τεμάχια πολύχρωμων μαρμάρων 9, μάλιστα Προι- 

κονησίου, άποτελούντα τήν συγκοπήν ή τό συγκοπτόν έδαφος10 πρός 

δέ, καί κατά Ρωμαϊκήν συνήθειαν, μέ ψηφίδας πολύχρωμους, καί δή καί 

χρυσοστίκτους11, παριστανούσας ή διάφορα δένδρα, άνθη καί φυτά12 ή δια¬ 

φόρους παραστάσεις, τήν "Αφροδίτην π. χ. καί τον τοξοφόρον "Ερωτα10. 

ι Γ. Μ α υ ρ ο γ ι ά ν ν η, Βυζαντινή τέχνη καί Βυζαντινοί καλλιτέχναι σ. κ6'. Περί 
κεφαλών κιόνων τεθραυσμένων μετά πυρκαίάν όμιλεΐ ό Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 62. 77. 

2 Άγαθ ίου, Ίστορ. 284. 4, οί συνεχίζοντες τον Θεοφάνη 140.12,143. 20. 

3 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 67. 51. 62. 585. 

4 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 52. 444. 

5 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 55. 510, 60. 492. 708, 61. 205. 

6 Αστεριού Άμασείας, Όμιλία κατά πλεονεξίας (Μίςηε, Ρ. Ο. 40.209). Π ρ ί- 

σκου ρήτορος, Ιστορίας Βυζαντινής έκλογαί 148. 3, X ρ υ σό στ ο μο ς, Ρ. Ο. 61.205, 

60. 492, 59. 268, 58. 751, 54, 616, 47. 360, 49. 40. Διήγησις τοΰ Διγενή Ζ'. 52. Καλλίμαχος 

καί Χρυσορρόη στίχ. 420. 

7 Γ. Μαυρογιάννη, Βυζαντινή τέχνη καί Βυζαντινοί καλλιτέχναι σ. 91. 

8 Θ. Προδρόμου, Λόγος εις τον πορφυρογέννητον κυρόν Ίσαάκιον τόν Κομνηνόν 

Β.Ζ. 16.113. 65. 
9 Μίΐιΐοδίοΐι - Μΰ 11 ετ, Αεΐ& εΐ ϋίρΙοηίΕΐΕ 3.58, οί συνεχίζοντες τόν Θεο¬ 

φάνη 143. 20, τά κατά Λύβιστρον καί Ροδάμνην στίχ. 2716. 

30 ΜίΙίΙοΒίεΙι-ΜϋΙΙεΓ, ΑοΙε εί ΌΐρΙοηίΕίΕ 3. 56. 

ιι Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 68.509.47.338, 60.492,51.193. Πβ. καί τήν Διήγησιν τοΰ 

Διγενή Ζ'. 47.50 (ΤεβΤΕπά) ίδέ καί Γ. Μαυρογιάννη, “Ενθ’ άν. σ. ιδ'. έξ. 

ι2 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 47.338. 

13 Τά κατά Λύβιστρον καί Ροδάμνην στίχ. 2722. Περί τής διακοσμήσεως τοΰ εδάφους 
διαφόρων διαμερισμάτων τών ανακτόρων βλ. τ ο ύς συ ν εχ ί ζ ο ντ ας τόν Θεοφάνη 

σ, 139 -147, 
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Τόση δ’ ήτο ή σπουδή περί τον καλλωπισμόν του εδάφους, ώστε ό Χρυσό¬ 

στομος ήναγκάζετο νά βροντοφωνή· «Πολύ των τοίχων ημείς και τού εδά¬ 

φους σεμνότεροι». Τί τοίνυν ημάς αυτούς αφέντες εις εκείνους την σπουδήν 

άπασαν κενού μεν 1;» 

Τό καταγράφειν την οικίαν ή τό κατά τοίχου γράφειν καθώς καί τό 

ποίκιλλε ιν τήν οροφήν, ή το σύνηθες παρ' άρχαίοις 2, λέγεται δ’ δτι πρώτος 

ό Αλκιβιάδης ήνάγκασε τον Άγάθαρχον νά γράψη τούς τοίχους τής οικίας 

του 3. Καί ό Λουκιανός δ’ εν Έρωτ. 34 ειπεν «αντί δέ ευτελών δωματίων 

υψηλά τέρεμνα καί λίθινα πολυτέλειαν εμηχανήσαντο καί γυμνήν τοίχων 

άμορφίαν εύανθέσι βαφαίς χρωμάτων κατέβαψαν». Ή συνήθεια αύτη, ήτις 

έπεξετάθη από τού Μ. Αλεξάνδρου καί των διαδόχων 4, διετηρήθη καθ’ ολους 

τούς αιώνας τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ούτως εν τοΐς Πανδέκταις γίνε¬ 

ται λόγος διά χρώματα καί πολυτιμοτάτας ζωγραφιάς επί των τοίχων 5, εν 

τοΐς νόμοις μνημονεύεται τό δικαίωμα τού λαβόντος οίκον -είς χρήσιν τού 

«γράφειν καί μαρμαρούν καί τά λοιπά προς τέρψιν ποιεΐν» ή του γείτονος 

τού εχειν εις τον κοινόν τοίχον ζωγραφιάς 6, ό δέ Γρηγόριος ό Θεολόγος εις 

τά ηθικά του έπη (Ρ. Ο. 903). όμιλε! πάλιν διά τά τών τοίχων χρώματα καί 

Γρηγόριος ό Νύσσης διά τάς τών οικιών εύανθεΐς γραφάς 7. Τόσον μάλιστα 

διά τήν τοιχογράφησιν τών οικιών των ή διά τά εντοίχια, ως έλεγον 8, 

εσπούδαζον οί Βυζαντινοί, ώστε ό Χρυσόστομος ήναγκάζετο, ώς προείπομεν, 

νά διαμαρτύρεται διά τούτο φωνάζων «πολύ τών τοίχων βελτίους ημείς καί 

τού εδάφους σεμνότεροι. Τί τοίνυν ημάς αύτούς αφέντες είς εκείνα τήν σπου¬ 

δήν άπασαν κενοΰμεν; » 

Είχον μάλιστα καί ειδικούς τεχνίτας οι Βυζαντινοί προς ζωγράφησιν, 

τούς τοιχογράφους καλού μένους, κοσμούντας τούς τοίχους δι’ άπλών 

κοσμημάτων, καί τούς εϊκονογράφους, τούς ζωγραφίζοντας τά δωμάτια 

μέ καλλιτεχνικός εικόνας 9. 

ι Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 60. 538. Τό έδικτον τοΰ Διοκλητιανοΰ αναφέρει μαρμα- 

ρίους και ψηφοθέτας τεχνίτας έπεξεργαζομένους καί τοποΟετοΰντας τά μάρμαρα καί 
τάς ψηφίδας τοΰ εδάφους Μοιιιιηδεη-Β1ϋ.πιηεΓ ββτ Μεχίπι&ΐΐβπί σ. 106. 

2 Η6ΓΠΐ3ηη-Β1ίίηιηβΓ, Ι,εΙίΓόιιεΙι * 155. 156. 

3 Πλουτάρχου, Άλκιβ. 16. 

4 Ι>. άε Βεγίίέ, Ε’Ιι&όίίίΐΐΐοη όγζεηΐίηε σ. 176. 

5 Πανδέκται 7.1.13. 7, 8. 2.13. I. 

6 Βασιλικά βιβλ. 16 τίτλ. 1.13, Άρμενοπούλου, Έξάβιλ. 2.4.69.71. 

7Γρηγορίου Νύσσης, Είς Πουλχερίαν λόγος (Μϊ^πε, Ρ. Ο. 46.865). 

8 Τοΰ κυροϋ Κωνσταντίνου τοΰ Μανασση, Μονφδία επί τφ άστρογλήνω 
αύτοϋ τεβνηκότι Κ. Ηογπ2, Είηί§ε ηηεάίεΠε δΐϋοΐϊε άεε Μππ&δδβδ υπά ΙίπΙίεοδ σ. 6. 

9 Περί αυτών γίνεται λόγος έν τφ έδίκτφ τοΰ Διοκλητιανοΰ 7.8 (Μοτππίδεη- 

Βίαταπετ, Όετ Μαχΐηΐίΐΐΐ&πί άεδ Πϊοείεάαη σ· 107 καί Η. ΒΙμωμοΓ, ΤεοΒηο1ο§ϊε 

ιιηά Τβπηΐηο1ο§ϊε 4- 432. 
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Είναι αυτοί οΰτοι, περί ών κείμενα,τών τελευταίων αιώνων λέγουσιν δτι: 

και Ιστοριογραφίζονσιν ή χρωματοπλονμίζουν 

σπίτια και παλάτια μεγάλων μεγιστάνων 

καί άλάονς οΐκονς φοβερούς μεγάλων μεγιστάνων 1. 

Επειδή δέ καί δι’ έγκαύσεως έγίνοντο αί ζωγραφίαι, διά τούτο καί 

Ιγκαυσταί προσέτι έλέγοντο οί ζωγράφοι2. 

Πλήν δέ τής διά χρωμάτων διακοσμήσεως, καί κατ’ Ανατολικήν επί- 

δρασιν, ήσαν έν χρήσει καί αί μουσόστικτοι εικόνες, άς κατεσκεύαζεν ειδικός 

τεχνίτης μουσιάριος καλούμενος επί τής εποχής τού Διοκλητιανοΰ 3. Μνεία 

τών μουσαϊκών γίνεται συχνά έν τή περιγραφή ανακτόρων 4, είπε δέ καί 

ό Χρυσόστομος «έτερος ψηφίδας χρυσάς συλλέγων μετά πολλής ταλαιπωρίας 

περιβάλλει τούς τοίχους» 5. 

Πλήν δμως τών ζωγραφιών, μάλιστα είς τάς έκ πολυτίμου ξύλου στέγας, 

ήδύνατό τις νά ΐδη καί διαφόρους γλυφάς, πρόσωπα δήλα δή ζώα καί δένδρα, 

άς επιτήδειοι προς τούτο τεχνΐται έγλυφον 6. 

’Έλιθωμεν νύν επί τάς εικόνας τής οροφής 7. 

Αύται ή μάς περιγράφονται γενικώς ώς παντοδαπαί καί ποικίλαι 8 ή 

καί μάς ορίζονται τά διακοσμητικά αυτών θέματα. 

ι Διήγησις παιδιόφραστος τών τετραπόδων ζώων στίχ. 399 (σελ, 155 ΐν&§πβΓ, 

τπΐη& Οτ&εοα ιηβάϋ εενί). 
2 Έγκεκαυμένη· έζωγραφημένη· έπεί έγκαυσταί λέγονται οί ζωγράφοι οί διαγράψον- 

τες τούς τοίχους ΜΕ. 310. 39. Βλ. καί τό επ’ όνόματι τοΰ Ζωναρά λεξικόν έν λ. 

3 Ούτως είς τό βάίοΐιιιη ϋίοοίβΐΐοηιππ 7. 6. 

4 Προκοπίου, Περί χτισμάτων 1.10-15, οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη 

σ. 143.145. Διήγησις τοΰ Διγενή Δ' 268. 

5 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 59. 446· 

6 Σακελλίωνος, Θεοδωρήτου έπισκ. Κόρου έπιστολαί έπιστολ. 34 σ. 27. Ταίβΐ, 

Ειΐδίεΐΐιύ οριίδο. 360. 65. 

7 Διά τάς επί τών τοίχων καί τών στεγών απεικονίσεις βλ. τόν τοΰ Κλήμεντο.ς, 

Προτρεπτικόν 4. 60 έξ. (σ. 460. 25 δΙπΒΗιι) τόν 100<>ν κανόνα τής έν Τρουλλφ ΣΤ. 

οίκουμ. συνόδου (Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα 2.546). τούς συνεχίζοντας τόν 
Θεοφάνη σ. 143-145, 331-335, τόν Νικ. Χωνιάτην, Χρον. διήγ. 433, τόν Κεδρη- 

νόν, Σύνοψ. ίστορ. 1. 694. 19, 2. 152. 10 έξ. Καλλίμαχον καί Χρυσορρόην στίχ. 416 έξ. 

Βλ πρός τούτοις Γ. Μαυρογιάννη, Ή κοσμική τών Βυζαντινών γραφική (Άρχαιολ. 

Έφημ. 1893 σ. 22 έξ.). καί τοΰ αύτοϋ, Βυζαντινή τέχνη καί Βυζαντινοί καλλιτέχναι 
σ. ιη'. 69 έξ. 84 έξ. 108 έξ. 111 έξ. I». ά ε Βεγίίέ, ΕΊιαόίΐίΐίίοη όγζ&ηίίηε σ. 176. 177. 

Ο. ΜΐΙΙεί, ΡοΓίΓαίΐδ όί'ζ&πΐΐπδ έν Κεναε <3ε Ι’&γΙ Οΐιτεΐΐεπ 61 (1911) 445-451, 

^ ΕόετδοΗ, Εεε ατίδ δοτηρίσώτεδ άε Βγζ&ποε σ. 133.135, Σπ. Λάμπρου, "Εκφρα- 

σις τών ξυλοκονταριών τοΰ κραταιοΰ καί αγίου ημών αύθέντου καί βασιλέως(Ν. Ελλην. 

5.3 καί έξ.), Στ. Κυριακίδου, Ό Διγενής "Ακρίτας σ. 111 έξ. Οΐι. ϋίεΐιΐ, Μαπυεί 

1.57.66. 

8 Νικολάου Μεσαρίτου, Λόγος αφηγηματικός επί νεοιτερισμω τίνος βασι- 

λειώντος 44. 27, 45,1, 
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Έζωγραφίζετο λοιπόν επί τής οροφής, αν μάλιστα ή το αυτή θολωτή 1 

ή 6 ουρανός μέ τά άστρα, ή ή ίρις ή και θρησκευτικοί εικόνες ώς λ. χ. 

ο Χριστός μόνος ή μετά των μαθητών του 2 ή καί τό σημειον του σταυρού 3, 

άλλα και διά ψηφίδων ιστορικά γεγονότα ώς λ. χ. έν τή στέγη τής Χαλκής, 

ένθα παριστάνοντο οί πόλεμοι των Βυζαντινών κατά Ιταλίας καί Λιβύης καί 

ό Βελισάριος νικητής προσφέρων εις τον Ιουστινιανόν καί την Θεοδώραν 

τά εκ πολέμων λάφυρα 4 

Έπί δυο ή τρεις μετά Χριστόν αιώνας δεν έπετρέπετο ή επί των τοίχων 

των οικιών άπεικόνισις οΐουδήποτε ιερού προσώπου δ, έκτοτε δμως ήρχισεν 

ή παράστασις αυτών. Έζωγραφίζετο λοιπόν ή είκών τής Θεοτόκου 6 

ή του Χρίστου 7 ή διαφόρων αγίων ή καί του πάθους 8, παρεγράφοντο δέ 

καί διάφορα ρητά 9. Προσέτι άπεικονίζοντο επί τών τοίχων καί διάφοροι 

σκηναί εκ τής Π. Διαθήκης π.χ. ή μάχη του Σαμψών προς τους Φιλισταίους, 

ή μονομαχία του Δαΐδ προς τον Γολιάθ, ή φυγή του Σαούλ, τά θαύματα τοϋ 

Μωϋσέως, ή έξοδος τών Ιουδαίων, αί άριστεΐαι "Ιησού του Ναυή κτλ.10 

Τά θέματα δμως τών ζωγραφιών έλαμβάνοντο καί εκ τής Ελληνικής 

μυθολογίας. Ουτω παριστάνοντο 'Ιπποκένταυροι καί Σφίγγες11, ο Περσεύς 

1 Νικολάου Μεσαρίτου, Ένθ’ άν. 45. I. Τζέτξου, Χιλιάδες, ίστορ.66 στίχ. 

41, Καλλίμαχος και Χρυσορρόη στίχ. 420 έξ. (σ. 19 έκδ. Λάμπρου), Βησσαρίωνος, 

Έγκώμιον εις Τραπεζοΰντα (Ν. Έλλην. 13.189). “Ορα δτι παρ’ άρχαίοις ουρανός έλέ- 

γετο ή θολωτή τών οικιών στέγη, ουρανία δέ ή ουρανία σήμερον. 

2 Ε<5. ΚυΓίζ, Οίο Οβάϊοΐιίο άοε ΟΗπείορΗοΓΟβ Μΐΐγίοη&ίοδ οελ. 62. ΑηίΗοΙ. 

ΟταοοΗ. I. άρ. 106 (έκδ. δΙ&άΐτηΐΠΙοΓ). 

3 Διά τούτο καί έπί τής οικίας καί έπί τών τοίχων καί έπί τών θυρίδων-μετά 
πολλής έπιγράφομεν αύτόν (τόν σταυρόν) τής σπουδής. Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 58.537. 

Εικόνα σταυρού έπί τής οροφής τού ανακτόρου του έζωγράφησεν ό Μ. Κωνσταντίνος. 

I/. άβ Ββγίϊέ, Ι,Ίι&ΙύΙείΐοη 5}'ζεηίϊηβ σ. 176. 

4 Προκοπίου, Περί κτισμάτων 1.10.15. 

5 Παύλου, Α'. πρός Ρωμαίους έπιστολ. 13.26. 

6 Γ. Παχυμέρη, Ανδρόνικος Παλαιολόγος 81.20. 

ι Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως 7.12. 

8 Οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη, 146.1. Ανωνύμου, Παραστάσεις 
σύντομοι χρονικαί (ΤΗ. Ργ6£6γ, δυπρίοτεδ οπςΐηιιπα Οοηδί&ηΐΐηοροΐϊί&η&πιιιι 
1.52.15) Θεοδιορου τού Στουδίτου, Έπιστολ. βιβλ. Β' έπιστολ. 42 (Μΐ§ηβ, 

Ρ. Ο. 99. 1244). Θ. Ίωάννου, Μνημεία αγιολογικά σ. 263. I.. ά 6 Βεγίίέ, Ι/’Ηεόϊ- 
Ιαίϊοη Ηγζαπίΐηε σ. 176. Καί έν τφ υπ’ άριθ. 11 χειρογράφφ τής Εθνικής Βιβλιοθήκης 
’Αθηνών γίνεται λόγος έν δυσί κεφαλαίοις (κεφ. γ' καί δ') «περί ζωγραφιάς αγίων εις 
τόν τοίχον τοϋ όσπητίου καί περί ζωγραφία; αγίων εις τόν τοίχον τού γείτονος». ”Ας 

σημειωθή δ’ ενταύθα δτι έπί Μιχαήλ καί Βάρδα κληθείς ό μοναχός Μεθόδιος νά ίστο- 

ρήση τοϋ ήγεμόνος τών Βουλγάρων τό άνάκτορον, έ’γραψεν εις τούς τοίχους του την 
δευτέραν παρουσίαν Κεδρηνοΰ, Ίστορ. 2. 152.10 εξ. 

9 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 52. 391, οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη 143. 8 έξ. 

ίο Διήγησις τού Διγενή Ζ' 63 έξ. πρβ. τού χειρ, τής "Ανδρου στίχ. 3996, 

ιΐ Τιμαρίων 27 (ΕΠΐδεεη, Απαΐεΐνίεπ IV, 70). 
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καί ή "Ανδρομέδα \ οί άθλοι του Ήρακλέους καί ή εις τήν Ινδικήν 

εκστρατείαν του Βάκχου 2, ή Αφροδίτη καί ό "Έρως ή ή Αφροδίτη συμ- 

παίζουσα μέ τόν "Άρη 3, οί Όλΰμπιοι Θεοί, ό Βελλερεφόντης φονεΰων τήν 

Χίμαιραν 4 κτλ. Τήν παράστασιν μάλιστα του "Έρωτος καί τής "Αφροδίτης 

μετ" άλλων παραστάσεων ΰποκινουσών «πρός τά τών αισχρών ηδονών ΰπεκ- 

καύματα» άπηγόρευσεν, επί ποινή άφορισμοΰ, ή έν Τρούλλψ *α Οικουμε¬ 

νική σύνοδος διά τού 100°° κανόνος της δ. Ό ερμηνευτής μάλιστα τού κανό- 

νος τούτου Θεόδιορος ό Βαλσαμών λέγει δτι οί σύγχρονοί του πλούσιοι τά 

τοιαΰτα θεάματα ού μόνον διά γραφής παρίσιανον, αλλά καί διά γύψινων 

άνθρωπομόρφων εικονισμάτων β, δπερ έπιβεβαιούσι καί τά επύλλια, έν οις 

λόγος περί Ιρώτοιν μετά τέχνης έκ ψιλού γύψου κατεσκευασμένων 7. Μανθά- 

νομεν δέ παρά Κλήμεντος δτι οί τότε ήρέσκοντο ν’ άναρτώσι πίνακας, έφ’ών 

έζωγραφίζετο ή Αφροδίτη συλλαμβανομένη εν ερωτική περιπλοκή μετά τού 

’Άρεως καί δεσμευομένη, άλλά καί Πανίσκοι κάί κόραι γυμναί και σατυροι 

μεθύοντες καί μορίων εντάσεις 8. 

Έπί τών τοίχων έπειτα έζωγράφιζον «παλαιάς Έλληνίους πράξεις» 9, 

ήτοι σκηνάς εκ τών Όμηρικών έπών καί τού Όμηρικού καθ’ δλου κύκλου 

ώς καί τούς Όμηρικούς ήρωας. Προσφιλή λοιπόν θέματα ήσαν οί άθλοι τού 

"Αχίλλειος, ό "Αγαμέμνων, ή Πηνελόπη, ό φόνος τών μνηστήρων, ή τύφλωσις 

τού Κύκλωπος10, ή κρίσις τού Πάριδος11 κτλ. 

Μετά ταΰτα ήρχετο ή σειρά τών ιστορικών γεγονότων, ου ένεκα καί τό 

ζωγραφίζειν ίστορεΐν ελέγετο καί ή ζωγραφία ιστορία ή ίστοριογρα- 

ι Ήλιοδώρου, Αίθιοπικά 4.8. 

2 Δρεπανιού Π ακάτου. Πανηγυρικός Θεοδοσίου 44. δ. 

3 Βέ?,θανδρος καί Χρυοάντζα στίχ. 340, Λύβιστρος καί Ροδάμνη, στίχ. 2722, Άχιλ- 

ληίς στίχ. 843 (X. Ν., Ηβ55θ1ϊη§.), Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη στίχ. 420. 

4 Διήγησις τοϋ Διγενή Ζ' στίχ. 67. 

3 Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα 2.545. 

*> Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 2.546. 

'· Τά κατά Λύβιστρον καί Ροδάμνην στίχ. 2727. 

8 Κλήμεντος, Προτρεπτικός βιβλ. 4.60. 

9 Κιννάμου, 'ίστορ. 265. 

ί! Διήγησις τοϋ Διγενή Ζ' 63 έξ. 

1° Τά κατά Λύβιστρον καί Ροδάμνην οτίχ. 2726. Καί εις δημοσίους έμβόλους έπί τών 
τοίχων ύπήρχον τοιαύιαι εικόνες τόν Άχιλλέα φέρ’ είπεΐν καί τόν Αϊαντα παριστάνου- 

σαι. Οι νόμοι μάλιστα έπέβαλλον νά μή άφαιρή τις κτίζων τήν θέαν τούτων, έκτος άν 
ή γραφή παρίστανε μή γνώριμον σκηνήν. Άρ μενοπούλου, Έξάβιβλ. βιβλ. 2 τίτλ. 

4.49. Καί ό έν Θεσσαλονίκη οίκος τοϋ Σικουντηνοϋ Λέοντος, κατά Κωνταντΐνον τόν 
Στιλβήν, είχεν έπί τών τοίχων διαφόρους παλαιάς ιστορίας. (Σπ. Λάμπρου, Ν.Έλλην. 

6.7.) Εννοείται δ’ δτι πολλαί τών εικόνων τούττον άντεγράφοντο είς χειρόγραφα. (Σπ. 

Λάμπρου, Έκφρασις ξυλοκονταριών (Ν. Έλλην. 5.11). 
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φία1. Έζωγραφίζοντο λοιπόν ή παλαιότερα ιστορικά γεγονότα ώς λ. χ. αί 

μάχαι τοΰ Μ. Αλεξάνδρου προς τον ΔαρεΤον 2 ή και σύγχρονα ή και μικρόν 

παλαιότερα 3 ή των συγχρόνων βασιλέων αί μάχαι και τά τρόπαια 4 εις τά 

βασιλικά μάλιστα ανάκτορα, και τά των πλουσίων5 ή τέλος εικόνες απλώς 

του βασιλέως ή μέ τον ιδιωτικόν και κοινωνικόν αυτού βίον σχετιζόμεναι 6. 

Μία των προσφιλών παραστάσεων, μάλιστα κατά την εποχήν τής είκο- 

νομαχίας, αλλά και μετά ταυτα, ήτο ή τοϋ κυνηγίου 7. Ου μόνον λοιπόν έπι 

τών τοίχων τών ανακτόρων ή των αρχοντικών οικιών έζωγραφίζοντο βασι¬ 

λείς έξερχόμενοι εις κυνήγια ή κυνηγοΰντες, όπως εις τά ανάκτορα τών Βλα- 

χερνών, ένθα παριστάνετο ό Ανδρόνικος Κομνηνός κυνηγών λαγωούς καί 

κατακοντίζων αγριόχοιρους καί ά'λλα θηρία 8, αλλα καί απλοί θηρευται εις 

ΰλας καί πέτρας, κυνας επισυρόμενοι 9. Ό έπαρχος μάλιστα Όλυμπιόδωρος 

ι Χορικίου, Έγκώμιον εις Μαρκιανόν επίσκοπον Γάζης σ. 14. 15. 28. (ΡότδίεΓ), 

Τά κατά Λύβιστρον καί Ροδάμνην στίχ. 2730. 

2 Διήγησις τοϋ Διγενή Ζ' 70. 
3 Βενιαμίν ό έκ Τουδέλης λέγει διι τούς τοίχους τών ανακτόρων των Βλαχερνών 

Μανουήλ ό Κομνηνός έκάλυψε μέ μωσαϊκά παριστάνοντα παλαιοτέρους πολέμους και 
εκείνους, οΰς αύτός’ διεξήγαγε. Ρ. Οΐι αί»η <1 ο η, II Οηηυέηβ οι ΜΗηυεΙ I 

Οοηιηέπβ σ. 232. 
4 Τοιαϋται σκηναί παριστάνοντο εις τούς τοίχους τών ανακτόρων τής Τραπεζοΰντος, 

Βησσαρίωνος, Έγκώμιον Τραπεζοΰντος (Σπ. Λάμπρου, Ν. Έλλην. 13. 189). 

5 Κιννάμου, Ίστορ. 266. 4, Παχυμέρη, 1. 517. 2. Ό Χρυσόστομος (Ρ. Ο. 

55. 565, 56. 249) όμιλεϊ διά τά ξίφη καί τά δόρατα καί τάς ασπίδας τάς έν τοϊς τοίχοις 
γεγραμμένας καί διά τον καθήμενον βασιλέα καί τον υποκείμενον βάρβαρον. Καί επί 
Θεοδοσίου τοϋ Μεγάλου ό ρήτωρ Δρεπάνιος Πακάτος συνίστα, ινα οί ζωγράφοι, αντί 
τών μυθικών παραστάσεων άπεικονίζωσι τάς νίκας τοϋ αύτοκράτορος {Σπ. Λάμπρου, 

Έκφρασιο τών ξυλοκονταριών, Ν. Έλλην. 5. 4). 
<; Κεδρηνοϋ, Ίστορ. 1.694.19, Κ. Στιλβή, Επίγραμμα έπί τφ κατά Θεσσαλο¬ 

νίκην νεουργηθέντι οικφ τού Σικουντηνοΰ Λέοντος (Σπ. Λάμπρου, Έκφρασις τών ξυλο¬ 

κονταριών, Ν. Έλλην. 5.7) Νικ. Χωνιάτου, Χρον. διήγ. 460.7,592.4. οί συνεχι- 

ζοντες τον Θεοφάνη 332. 14. Έπί τών τοίχων τών ανακτόρων τής Τραπεζοΰντος 
είχον ζωγραφηθή οί ηγεμόνες τοΰ βασιλείου τής Τραπεζοΰντος ώς καί οί πρόγονοι 
αυτών (Βησσαρίωνος, Έγκώμιον εις Τραπεζοΰντα, Σπ. Λάμπρου, Ν. Έλλην. 13. 189) 

έν δέ τή μεγάλη αιθούση τοΰ ανακτόρου τοΰ Μυστρά, εντός κόγχης, είχε ζωγραφηθή ή 
είκών ενός ήγεμόνος καί τής συζύγου των. Α. δίτυοίτ, Μΐδίτα σ. 133. Τέλος καί εις 
τούς τοίχους ιερών χώρων, ώς λ.χ τοΰ αγίου λούματος τής Θεοτόκου τής όδηγητρίας, 

έζωγραφίζοντο βασιλέων εικόνες, Κ. Η ο γ π π, ϋίε Ερί^ταηιιιιβ άε3 ΤΚοοάοΓοε Βπίεσ- 

ιηοη (\νΐεπβΓ Βΐυάΐβη 25. 190). 
7 Οί είκονομάχοι αύτοκράτορες, αντί τών αγίων εικόνων, διέτασσον νά ζωγραφίζων- 

ται έπί τών τοίχων εικόνες κυνηγίου ή ιπποδρομιών. 1>. άε Βεγίιέ, ΕΊιαόιί&Ιιοη 

όγζ&ηΐΐηβ σ. 176. 
δ Νικήτ. Χωνιάτου, Χρον. διήγ. 433.10, Κιννάμου, Ίστορ. 265, Ρ. Ο Κ11- 

19. η ά ο π, |ο&η II. Οοιηηέηο εΐ Μεηαεί I Οοιηηέηε I. σ. 233. 

9 Αστεριού Άμασείας, Όμιλία είς τον πλούσιον καί τον Λάζαρον, Μι^ηε, 

Ρ. Ο. 40. 165. 166. 
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ή ρώτησε τον μαθητήν τοΰ Χρυσοστόμου Νείλον, άν είς τούς τοίχους τής 

ύπ’ αύτοϋ ϊδρυθείσης εκκλησίας ή δυνατό νά γράψη λαγωούς καί δορκάδας 

καί άλλα ζψα υπό κυνηγών ή κυνών διωκόμενα 1. 

Είς τάς ανωτέρω μνημονευθείσας τοιχογραφίας τάς έν Βλαχέρναις καί 

άλλαι μέ τον κυνηγετικόν βίον σχετιζόμεναι σκηναί παριστάνοντο, οιον ή μετά 

θήραν έψησις κρεάτων έλαφείων καί χοιρείων καί ή παρασκευή προχείρου 

εντελώς έστιάσεως 2. 

Έκτος τών κυνηγετικών σκηνών έγράφοντο καί αλιευτικοί, ώς δηλοι 

πάλιν ό προς Νείλον έπιστέλλων Όλυμπιόδωρος, όστις έρωτα, άν έν τή εκκλη¬ 

σία του δύναται νά γράψη έν τή ακτή δίκτυα απλού μένα ή καί ρ ιπτάμενα 

εις τήν θάλασσαν καί μετά ταυτα συρόμενα είς τήν ξηράν μετά τών έν αύτοϊς 

ιχθύων 3. 

Έν τοϊς νόθοις συγγράμμασι τοϋ Χρυσοστόμου φέρονται οί ζωγράφοι 

ζωγραφίζοντες δένδρα καί ποταμούς ρέοντας και πεδία ποικίλα 4, έν δέ τφ 

τρικλίνψ Καμιλα ήσαν έζιογρ αφημένα διά ψηφίδων άγάλματά τινα τρυγώντα 

καρπούς 5 καί έν τοϊς τοίχοις τοΰ παρακειμένου κουβουκλίου παριστάνοντο 

διάφορα δένδρα 6. Άφ* ετέρου έν τφ Χρυσοτρικλίνω γνωρίζομεν ότι διά 

πολύχρωμων καί λεπτοτάτων ψηφίδων παριστάνοντο διάφορα πολύχρωμα 

άνθη 7. Τέλος καί ζώα διάφορα έ’χομεν μαρτυρίας ότι διά χρωμάτων ή ψηφί¬ 

δων έζωγραφίζοντο έπί τών τοίχων. «Τό δέ ζώδια γίνεσθαι ή εν τοίχοις ή έν 

ίματίοις που χρήσιμον»; αναφωνεί ό Χρυσόστομος 8 μαρτυρία, ήν βραδύτε- 

ρον έπιβεβαιοΐ καί ό Άμασείας Άστέριος, όταν, ψέγων τούς ένυφαίνοντας 

είς τά φορέματά των λέοντας καί παρδάλεις καί άρκτους καί ταύρους, προσ¬ 

θετή ότι δι’ αύιών έπρεπε νά κοσμώνται οί τοίχοι καί ούχί οί χιτώνες καί 

τά ϊμάτια9 Άς προστεθή δ’ ότι, κατά τάς μαρτυρίας τών συγγραφέων, 

δ Μαργαρίτης τρίκλινος έν τοϊς άνακτόροις είχε «τούς τοίχους ζίόοις πεποι- 

κιλμένους παντοδαποϊς»10. 

Μικρόν ανωτέρω ώμίλησα διά τάς έπί τών τοίχων έζωγραφημένας εικό¬ 

νας. Ενταύθα σκόπιμον κρίνω νά προσθέσω ότι, ώς καί αλλοθεν καί έκ 

ι Γ. Μαυρογιάννη, Ή κοσμική τών Βυζαντινών γραφική (Άρχαιολογ. Έφημερίς 

1893. σ. 23). 

2 Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. διήγ. 433. 10. 

3 Γ. Μαυρογιάννη, Ένθ’ άν. σ. 23. 

4 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 55.565. 

δ Οί συνεχίζοντες τον Θεοφάνη 145.1. 

6 Οί συνεχίζοντες τον Θεοφάνη 145.15. 

7 Οί συνεχίζοντες τον Θεοφάνη 456. 5. 

8 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 58.501. 

9 Αστεριού Άμασείας, Όμιλία είς τον πλούσιον καί είς τον Λάζαρον, Μϊ§ιιθ, 

Ρ. Ο. 40. 165.166. 

'°Οί συνεχίζοντες τον Θεοφάνη 143.20. 
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των νόμων μανθάνομεν ί, και επί πινάκων εζωγραφίζοντο εικόνες παριστά- 

νουσαι είτε προσφιλή συγγενικά πρόσωπα 2 σύζυγον ή τέκνα, είτε τον βασι¬ 

λέα ή μόνον ή καί υπό των προσκυνοΰντων ακολουθών περιστοιχιζόμενον 

ή και εις κατωτέραν θέσιν υποπίπτοντας εχοντα τούς ήττημένους βαρβά¬ 

ρους 3. Αϊ εικόνες αύται ήσαν έξ άρίσιου υλικού, εντιθεμένων εις αύτάς καί 

χρυσών πετάλων, ϊνα είναι αντάξιαι τού βασιλέως 4 καί είχον εις τό κάτω 

μέρος επί σανίδος άναγεγραμμένον τό όνομα τού βασιλέως ώς καί τάς νίκας 

καί τά κατορθώματα καθ’ όλου αυτού 5. 

Τά διάφορα διαμερίσματα τής Βυζαντινής οικίας εχωρίζοντο βεβαίως καί 

διά στερεού τοίχου, αλλά καί διά σανίδων, αΐτινες έκαλούτο φαρσώματα, 

ψευδότοιχοι τουτέστι 6. Εννοείται δ’ ότι μεταξύ των σανίδων ύπήρχον κενά 

(διασφαγαί) 7, επιτρέποντα, ίνα βλέπη τις εις τό παρακείμενον διαμέρισμα 8. 

Τό σύστημα τούτο τού χωρισμού, δπερ έπετυγχάνετο καί διά διαφρα¬ 

γμάτων εκ πλεγμάτων καλάμων ή λύγων έπικεκολλημενών μέ πηλόν 9, όπως 

καί έγγραφα κείμενα μνημονεΰουσιν10, είναι καί νύν έτι πολλαχοΰ έν χρήσει. 

Ούτως εν ΙΙαξοϊς καί Άνδριτσαίνη φάρσωμα λέγεται ό ξύλινος μεσό¬ 

τοιχος, οστις είναι καί πηλόχριστος, έν Σύμη σανίς, δι’ ής επενδύεται τό 

εσωτερικόν τού κύτους τής λέμβου, έν Θράκη ή οροφή ή τό πάτωμα τό διά 

τοιούτων σανίδων έπενδεδυμένον α. 

ι Οι νόμοι όμιλοϋσι διά πίνακας έζωγραφημένους καί «ναρτωμένους ή διά γραφάς 
πρυοδεδεμένας δι’άλύσεων καί επί τού τοίχου προοηρτημένας, ώς μή άνηκούοας εις την 
οίκοδομήν, καθ’ δσον προς στολισμόν καί ουχί πρός συμπ?/ήρωσιν αυτής συντελοΰσι. 
Πανδέκται βιβλ, 19.1.17.3 καί βιβλ. 50 τίτλ. 17, Βασιλικά βιβλ. 2 τίτλ. 2. 

2 Χρυσόστο μο ς, Ρ. Ο. 61. 221, 55. 521, 59. 366. 63. 659. 

3 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 59. 650, 51. 247. 

4 Τού όσιου πατρός ημών Δωροθέου διδασκαλίαι ψυχωφελείς (Μΐ§ηε, Ρ. Ο. 88.1828). 

* Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 51. 71, 55/566. 

1 Γείτοναν έ'χω κοσκινάν φάρσωμα μάς χωρίζει 

και βλέπω την ίστίαν τον πώς σνχνοφακλάρίζει 

Ηε556ΐίη§;-ΡβΓηοΙ, Ροέιηεδ ΡτοάΓΟίπίςαεδ IV. 130. Τό φάρσωμα, κατά τόν 
ϋυ Οη§ε έκ τής Λατινικής λέξεως ίβίδΐιβ, κατά τόν Κοραήν δέ ("Ατακτα 1.195.) 

έκ τού Ελληνικού φάρσος τού σημαίνοντος ράκος, τμήμα υφάσματος, γνώμη ήν υποστη¬ 

ρίζει και τό ότι έν Άνακοΰ, Φερτακαίνοις καί Άραβανίψ τής Καππαδοκίας φαρσί 
λέγεται τεμάχιον υφάσματος. 

7 Έν τφ πολέμψ τής Τρωάδος 69 άναφέρονται αί διασφραγάδες τής τζάμπρας. 

8 Βλέπε τούς ανωτέρω σημειωθέντας Προδρομείους στίχους. 

9 Τό πλέγμα τούτο έν Ήπείρφ καλείται λασιά, ό ψευδότοιχος δέ καθόλου 
φ ρ ι γγ ί — θριγγίον έν Τήνφ· Γκιών, Τηνιακά σ. 259. 

ίο Η ε35 ε 1 ΐ μ § - Ρ 6Γ η ο I, Ροέιηεδ ΡΓοάτοιηίηιιεδ IV. 130 έργαστήρια δύο διηρη- 

μένα κατά μέσον διά σανίδων Άλ. Βατοπεδ ινοΰ, Έκ τού αρχείου τής ίεράς καί 
σεβάσμιας μεγίστης μονής τοϋ Βατοπεδίου (Γρηγόριος ό Παλαμάς 6.282). Τό φάρ¬ 

σωμα λέγεται νύν έν Εύβοίςι μεσάστης. 

ιι Ε. Μπουντώνα, Περί τού γλωσσικού ιδιώματος Βελβεντοΰ καί των περίχωρων 

αυτού (Αρχεία τής Νεοεληνικής γλώσσης Α'. σ. 10ό). 
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ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΝ. ΤΟ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΟΝ ΚΑΙ Ο ΦΟΥΡΝΟΣ 

Οί νόμοι καί άλλα κείμενα συχνά όμιλούσι περί μαγειρείου 1 ή παρα- 

κελλίου2 τής οικίας, άγνωστον όμως τού τοποθετούμενου. Πάντως εις τι 

των παραρτημάτων τής οικίας. Είς των αγροτών έν τούτοις καί πενεστέρων 

τάς οικίας φαντάζομαι ότι δεν θά υπήρχε πρός τόν σκοπόν τούτον ιδιαίτε¬ 

ρον διαμέρισμα, αλλά τό μαγείρευμα Θά έγίνετο είς τό δωμάτιον, είς τό 

οποίον ύπήρχεν ή εστία, εφ’ ήν καί έρχόμεθα. 

Είς πολλάς Βυζαντινός οικίας, πρός θέρμανσιν, αλλά καί πρός παρα¬ 

σκευήν τού φαγητού, είχον προορίσει ίδιον χώρον, εις έν τών διαμερισμάτων 

όπου ύπήρχεν ή διά ξύλων συνήθως καίουσα εστία, ήτις καί ιστία3 καί 

παριστία4 καί παραστία5 καί πυροστιά6 ώνομάζετο. 

Είχε δ’ ή εστία καί άλλα τότε ονόματα1 εκαλείτο δήλα δή καί κάμινος 

ι Επαναγωγή 39. 41, Πρόχειρος νόμος 38. 6. 

2 Βλ. Βαλσαμώνα, έν Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 2.538. Τό παρακέλλιν 

τούτο άναφέρεται καί έν παπύροις Φ. Κουκουλέ, Έκ τών "Ελληνικών παπύρων (Βυζαν- 

τίς 2. 488), Κ. Αμάν του, Λεξικογραφικά έν Αθήνας τόμ- 28. (σ. 90 Λεξικ. ’Αρχ.) Έν 
Άργυράδες τής Κερκύρας μικρά οίκοδομή συνεχόμενη μετά τής οΙκίας καί χρησιμο¬ 

ποιούμενη ώς μαγειρεΐον καλείται έξωκέλλα. 

3 Ιστία- έσχάρα Ήσύχ. γιστία· έσχάρα Ήσύχ. Βλ. καί Φ. Κουκουλέ, Ήσυχιανά 

έν ’Αθήνας τόμ. 27 (σελ. 76 Λεξ. Άρχ.) οίκος καί δόμος... μέρος δέ αύτών ή εστία, 

ήτις καί ιστία ονομάζεται Ευσταθίου, Παρεκβ. 129. 45 έπίστιον γίνεται δέ από τής 
ίστίας, ήτις ομοίως τή έστίφ δασύνεται 1562. 34· εστία1 γράφεται δέ καί Ιστία διά τού ι ώς 
έν τοΐς έξης φανεΐται 1564-31 ιστία· ή καθέδρα Σουΐδας καί Ζωναράς έν λ. καί 
βλέπω την ίστίαν του πώς συχνοφακλαρίζει Ηβδδείίιις-Ρετηοΐ:, Ροέιηεδ Ρτοάτο- 

ιηίφίΡδ IV. 131. Ό τύπος συνήθης καί είς άλλα Βυζαντινά καί μετά την άλωσιν κείμενα 
δηλών καί τό πυρ. Περί τοϋ τύπου εχοντος τό ι παρά τό ϊστημι βλ. Ο. Μεγετ, Ζητ 
Νειίβηεοΐιΐδοΐιεπ Οτπιπιιιπίΐΐτ 8.14. Ο. Ό. ΒιιοΕ έν Ιηάθ£βτηΐ8.ηΐβθ1ΐβ ΡοΓδεθυπ^εη 

25. 257 - 59. 
4 Καλοΰσι δέ βαΰνον μέχρι καί έσάρτι Πελοποννήσιοι τόν τοϋ πυρός τόπον, ον καί. 

παριστίαν λέγομεν ίδιωτικώς' Ευσταθίου, Παρεκβ. 132. 33 καί κουλοϋρίτσιν τό 
παιδίον άπό την παριστίαν Ηβδδείίη^-Ρβτη οί, Ροέιηεδ Ρτοάτοηιίιιιιεδ II. 26 1ι 
παριστία βεβαίως ήτο άρχικώς ό παρά την ίστίαν χώρος (παρά - ιστία) καί είτα ή εστία. 

"Οντως έν Μαραθοκάμπψ Σάμου παρουστιά καί παριατιά έν Ρόδω καί παρ’στιά 
έν Σουφλίω Θρμκης λέγεται τό παρά την ίστίαν μέρος, έν φ κάθηνται κατά τόν χειμώνα 
ή έν ώ κοιμώνται. Τό αυτό συνέβη έν Πόντψ μέ τό παρακαμίνιν καί έν Μεγάροις 
καί Άθήναις μέ την παραφωτιάν, ένθα άμφότεραι αί λέξεις νύν δηλοϋσι τήν εστίαν 
βλ. καί I. Καλτσουνάκι, Τό περί ξενιτείας ποίημα έκ νέου φιλοκρινούμενον (Χρι¬ 

στιανική Κρήτη Β'. 156). 
5 Έν φ άπτεται πυρ ό τόπος εκείνος εστία καλείται καί τό πΰρ εκείνο τής εστίας 

λέγεται, ή γάρ λεγομένη βαρβαρικώς παραστία, αυτό τούτο σημαίνει, δπερ εϊπον 
άνωθεν I. Καναβούτζη, τού μαγίστρου, Πρός τόν αύθέντην τής Αίνου καί Σαμοθρά¬ 

κης 50. 3 (Ι^εόπετάΐ). 

ο Βλ. 1. Καναβούτζην, Ένθ’ άν. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος ΙΒ', 9 
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ή καμίνιν 1 καί έν Τσακωνία μέ τό ήδη επί Ησυχίου άπηρχαιωμένον όνομα 

βαΰνος2, ώς μαρτυρεί ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος λέγων 132.33 1511. 15, 

1575.40 «ώς δέ βαΰνος καί ή εστία λέγεται, ο έστι κάμινος, ή έν ΙΙελοπον- 

νήσφ Δωρική γλώσσα μέχρι καί νΰν δηλοΐ» «ή δέ (έσχάρα) πρόσγειός έστι, 

βαυνος λεγομένη έως καί νΰν παρά τοΐς έν Πελοποννήσφ Δωρίζουσι» «καλοΰσι 

δέ βαΰνον μέχρι καί έσάρτι Πελοποννήσιοι τον του πυρός τόπον, δν καί 

παριστίαν λέγομεν ίδιωτικώς». 

“Οτι δέ, ώς καί παρ’ άρχαίοις, ή πρόσγειος εστία θά εκαλείτο καί έσχάρα, 

κατά τόπους, συμπεραίνομεν έκ του δτι ό Ησύχιος χρησιμοποιεί την λέξιν 

ώς ερμήνευμα, καί ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος (815.12) όμιλεΐ διά την κυρίως 

λεγομένην έσχάραν την μή έχουσαν ύψος, άλλ’ επί γης οΰσαν ή κοίλην, ώς 

καί εκ του δτι παρά τοΐς Ζελελίταις τής Καππαδοκίας σκάρι τέως έλέγετο 

ή εστία. Τό κοινότερον δ5 δνομα τής έσχάρας δίδει ό σχολιαστής του Άριστο- 

φάνους λέγων δτι επί των χρόνων του ή έσχάρα κοινώς έκαλεΐτο διά του 

Λατινικού ονόματος άρουλα, δπερ όνομα συχνά συναντώμεν έν τοΐς τυπι- 

κοΐς των μονών 3. 7Ητο δ’ ώς μανθάνομεν ή άρουλα εΰτελεστέρα τήν κατα¬ 

σκευήν τής εστίας 4, ή τις ήτο ΰψηλοτέρα εκείνης. Νΰν τό τε πράγμα καί 

τά ονόματα σψζονται πολλαχοΰ τής Ελλάδος· ή εστία λέγεται ιστία έν 

Σκΰρω, στιά έν Ήπείρφ, ν ιστία δέ ή νισκιά έν Καππαδοκία 5, ή παρι- 

στία, π α ρ ι σ τ ι ά έν Ρόδφ, παρεστιά έν Θεσσαλίφ, Αΐνω καί Γερακίω 

Λακεδαίμονος, ή παραστία, παρασθιά έν Κρήτη, παραστιά έν Παξοΐς, 

Σάμφ, Θάσφ καί Βιτρινίτση Λοκρίδος. Ή πυροστιά είναι πολλαχοΰ γνωστή 

ώς πυροστιά, σημαίνουσα τον σιδηροΰν χυτρόπουν, τό δέ καμίνιν είναι 

πολύλεκτον έν Πόντφ ένθα καί παρακαμίν’6. 

ι Ώς δέ βαΰνος καί ή εστία λέγεται δ έστι κάμινος Ευσταθίου, Παρεκβ. 1511. 15 

υπό ενός δέ καμινιού μόνον τά δώδεκα θόλα ύπεκαίοντο I. Μαλάλα, Χρονογρ. 360. 1. 

Βαΰνος ή κάμινος, Βεοΐιιπαππ, ΑηεοάοΙ» Οτ&εο& 1. 179. 15. Καμίνιν παρά ΒυζαντινοΤς 

έλέγετο καί ό νΰν φούρνος. 

2 Κρίβανος' ό βαΰνος τών κριθών κριθαΐς γάρ τό πρότερον έχρώντο καί βαύνους 
τάς καμίνους έλεγον. Ήσύχ. έν λ. κρίβανος. Περί βαύνου βλ. Α. Κοραή, "Ατακτα 1. 197. 

8 Σχόλια εις Άριστοφ. Άχαρνείς 188 έσχάραν· τήν νΰν καλουμένην άρουλαν. Περί 
τών έν τοΐς μοναστηρίοις άρουλών βλ. Άν. Όρλάνδου, Μοναστηριακή αρχιτεκτο¬ 

νική σ. 53. Άρουλαι όμως κατόπιν έλέγοντο καί τά φωκία, κοινώς φουβοΰδες επί τής 
σημασίας δέ ταύτης κεΐτοι ή λ. παρά Κωνσταντίνφ Πορφυρογεννήτφ (Έκθεσις 
401.13) καί τφ τού Νικηφόρου πρεσβυτέρου βίφ Άνδρέου τοΰ κατά Χριστόν 
σαλοΰ (Μΐ§ηβ, Ρ. Ο. 111.692). Είπε δέ καί ό σχολιαστής τοΰ παιδαγωγού τοΰ Κλήμεντος 

(βιβλ. 3 κεφ. 5. 31) έσχαρίδας· άς νΰν άρούλλας καλοΰσι. 

4 Έσχάρα δέ ή πρός βιωτικήν γινομένη χρήσιν επί γης. Τά δέ πολυτελή φησιν εστίας. 
Ευσταθίου, Παρεκβολαί 1564.29. 

ό Ρ. ϋπ'ΐνΐίϊηδ, Μοάβτη ΟτεοΡ ΐη Αεί» Μϊηοτ σ. 600. 

6 Έν Χάμω τοΰ άνω ορόφου τής οικίας τό δωμάτιον έν όν διαιρείται εις δύο, τό 
αμπάρι, τό έν τρίτον τής δλης οικίας κατέχον, καί τήν παραστιάν. Ε. Σταματιά- 

6ου, Σαμιακά 5. 191. 
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Καθ’ δν χρόνον εις πολλάς πρωτεύουσας λαών προηγμένων εις τον 

πολιτισμόν μέχρις ουχί προ πολλοΰ χρόνου έλειπεν από Ικάστην οικίαν τό 

μάλλον άναγκαΐον έκ τών διαμερισμάτων, 

είς τάς Βυζαντινός οικίας τοΰτο δέν ήτο 

σπάνιον, άν κρίνω μεν έκ τής συχνής μνείας 

αυτοΰ καί τών σφζομένων μνημείων. 

Ούτως έν τή διατάξει τοΰ Ζήνωνος 

γίνεται λόγος περί αποπάτων καί άφε- 

δ ρ ώ ν ων 1 έν τή Επαναγωγή περί μα¬ 

γειρείου καί άφεδρώνος2 έν τή επανα¬ 

γωγή Αΐιοΐα περί αποπάτων3, έν τφ 

προχείρφ νόμφ περί άφεδρώνος4, 

ομοίως δέ καί παρ5 Άρμενοπουλφ5. 

"Επειτα έν τοΐς έρμηνεΰμασι τοΰ Πολυ- 

δευκους περί έφεδρου καί αποπάτου6, 

παρά τφ λεξικογράφφ Ήσυχίφ περί απο¬ 

πάτου7, παρά Φαβωρίνφ περί άφε¬ 

δρώνος καί άναγκαίων καί σωτη¬ 

ρίου8, παρά τω έκκλησιαστικφ συγγρά¬ 

φει Θεοδωρήτφ περί καθέδρας9, έν 

τφ δνειροκριτικω τοΰ Άχμέτ, τφ Προχείρφ 

νόμφ καί τή Επαναγωγή περί καθε- 

δ ρ ί ω ν 10, παρά Κωνσταντίνφ τφ Πορ- 

φυρογεννήτφ, Θεοδώρφ Προδρόμφ καί 

τοΐς άγιολογικοΐς κειμένοις περί χρείας11, 

1 Βλ. τον Ίουσιινιάνειον κώδικα 8. 10. 

2 Επαναγωγή 39. 4. 

3 Επαναγωγή 3ΐιοί3 42.23.24 βλ. Ζαοΐι. ν. Ιάη^βηίΐιαΐ, 1ιΐ8 θΓ3βοοΓΰαΐ3ΠΗΐιι 

4. 326. 

4 Πρόχειρος νόμος 38. 6. 

·'> Άρμενοπούλου, Έξάβιβλ. 2.4.46. 

6 Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα καί καθημερινή ομιλία σ. 127 (ΒοιιοΗβπβ). 

Τ Έν λ. ευμάρεια. 

8 Έν λ. άφεδρώνες. 

9 Θεοδώρητου, Εκκλησιαστική Ιστορία βιβλ. 1 κεφ. 14. 

10 Άχμέτ, Όνειροκρ κεφ. 47 (σ. 30. 16) καί 105 (σ. 62.12), Πρόχειρος νόμος 38. 23, 

Επαναγωγή 39. 22. Βλ. καί Άρμενοπούλου, Έξάβιβλ. 2.4.81. 

υ Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου. "Εκθεσις 699.13, Η βΒδεΙϊη £-Ρ β τ η ο I, 
Ροέιηεε ΡΓοάΓοπιϊφιιεδ I. 173, θαύματα τοΰ αγίου Αρτεμίου, θαΰμα 35 (Α. Παπαδο- 

πούλου - Κερά μέως, ν&η» Οτ3βο3 83ογ3 σ. 56.25,57.10) Βλ. καί τό γλωσσάριον 
τοΰ ϋιι έν λ. χρεία. Ή ονομασία βεβαίως έκ φράσεων οΐα ή παρά Θεοδώρητο) 

(“Ενθ’άν.) «είσήλθεν είς καθέδραν ώς διά χρείαν τής γαστρός·. 

Είκ. 10. 
Κάτοψις οικίας τοΰ Μυστρά παρά τήν 
μητρόπολιν μετά ή μικυκλικής εξέδρας. 
(Έξ ανεκδότου έργου Α.Όρλάνδου). 
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παρά τοΐς άγιολογικοϊς κειμένοις περί των κοινών 1 και τέλος εν τοΐς επί- 

γράμμασι περί σ ω τ η ρ ί ω ν 2. 

Εις τάς ονομασίας ταΰτας ίσιος θά έπρεπε να πρόσθεση τις και τό 

εξέδρα, άφ’ου, ό μεν σχολιαστής τοΰ Ευριπίδου (Όρέστ. 1450) τό έξ- 

έδραισι μεταφράζει διά του εν τφ οΐκφ τοΰ αποπάτου, έν τη βακτηρία δέ των 

αρχιερέων έν κεφάλαιον επιγράφεται. «Περί αναγκαίου ήγουν ξέδρας», 

δξέδρα δέ λέγεται νΰν έν Ήπείρφ ό απόπατος3. *Ότι δ’ ή εξέδρα αΰτη 

έχει την αρχήν της έκ τής αρχαίας εξέδρας, ήτις ήτο στρογγυλή ΰπερανέχουσα 

εξοχή, φαίνεται έκ τοΰ γεγονότος δτι οΐ απόπατοι νΰν έν ’Άνδρω, Κρήτη καί 

Ήπείρφ προέχουσι τής οικίας έν εΐδει κόγχης 4. (“Ορα καί εικ. 10). "Ισως δέ 

εξέδρα νά είναι καί ή έδρα ή άναφερομένη έν Ποντικω έγγράφφ τοΰ 1260 5. 

Εΐχον δέ τά αποχωρητήρια ταΰτα, ών έν Μυστρα καί άλλαχοΰ εύρίσκο- 

μεν ερείπια, πήλινους σωλήνας προς άπομάκρυνσιν των άφοδευμάτων, οΐτι- 

νες, έκ τής οικίας άναχωροΰντες, έπρεπε νά συναντώνται μέ τούς των παρα¬ 

κειμένων οικιών τοιούτους καί οΰς ώφειλε νά επιδιορθωνη ό ιδιόκτητης έν 

καιρφ βλάβης μέχρι τοΰ σημείου τής κοινής συναντήσεως 6. 

Ό Θεόδωρος Πρόδρομος παριστα τήν φιλίαν άποπεμπομένην υπό τοΰ 

άνδρός της κοΰ μου. Ενταύθα γίνεται υπαινιγμός, πιστεύω, προς φαυλότε- 

ρον οΐκίδιον κοΰμον τότε καλούμενον. Τοΰτο συμπεραίνω έκ τοΰ δτι. νΰν εν 

Κρήτη κοΰμος λέγεται φαΰλόν τι οϊκίδιον Ισόγειον, έν φ υπάρχει κάποτε 

καί ό φοΰρνος, έν Καρπάθφ ό ορνίθων καί έν Άντικυθήροις ή καλύβη 

χοίρου ή άλλου ζώου, ήτις κομάς επί Ησυχίου έλέγετο 7. 

Οί Βυζαντινοί, οΐ τόσον άγαπώντες νά λοΰωνται, οσάκις οι πόροι αυτών 

δεν τό επέτρεπον, έλούοντο εις τά δημόσια λουτρά, άλλως κατεσκεύαζον 

τοιαΰτα εις τάς οικίας των, καί δή μεταξύ τερπνών δωματίων, είτε ενίοτε καί 

επί τής στέγης, τοΰ προς λοΰσιν ΰδατος άναβιβαζομένου διά σωλήνων, είτε 

καί έν μέσω κήπων 8. Οΐ νόμοι μάλιστα, κανονίζοντες τά άφορώντα εις τήν 

κτίσιν ενός λουτρού όμιλούσι διά τό έσω βαλανεΐον τό προς χρήσιν τοΰ 

1 Θαύματα τοΰ αγίου Αρτεμίου, Ένθ’ άν. 56.13. 

2 Υπάρχει επίγραμμα Άγαθίου τοΰ Σχολαστικοί είς σωτήρια έν Μυρίνη. (Βλ. τήν 

εκδοσιν τής Βόννης τοΰ Άγαθίου σ. 380). 

9 Κ. ’Λμαντού, Λεξικογραφικά Αθήνας τόμ. 28 (σελ. 88,89 Λεξικ. Άρχ.). 

4 Βλ, I. Βογιατξίδ ου, Κίμωλος· Ιστορικαί έρευναι περί τής νήσου. (Αθήνας 

τόμ. 3ό. 108). 
5 Τό όσπήτιν οΰν τήν έδραν Ο ιιερ εηδίτγ - Βειιεεενϊ Ιεΐι, ΑεΙεε άε ν&ζέΐοη σ. 8. 

<> Πρόχειρος νόμος 38. 24, Επαναγωγή 35. 22. 

7 Πβ. τήν παρ’ Ήσυχίφ νεωτέραν γλώσσαν κουμάσι1 τό των ορνίθων οίκημα, δπερ 
καί νΰν ουτω κοινώς λέγεται καί έπιθι Κ. Αμάν του, Ετυμολογικά έν Λεξ. Άρχ. 6.113. 

8 Φ. Κουκουλέ, Τά λουτρά κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους, Έπετ.Έταιρ. Βυζαντ. 

Σπουδ. 11.200. 
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δεσπότου άφωρισμένον 1, οί δέ πατέρες περί των λαμπράς οικοδομουντών 

οικίας καί λουτρά 2. 

Ένταΰθα δέ τοΰ λόγου γενόμενοι άς προσθέσωμεν δτι συνήθιζόν τινες 

νά έχωσι καί παρεκκλήσια είς τάς οικίας των, δπερ δ Ιουστινιανός άπηγό- 

ρευσε διά νεαράς του, έν ή λέγεται- άπαγορεύομεν έν τοΐς οΐκοις τοΐς αυτών 

έχειν τινάς δήθεν ευκτήριους οίκους καί έν τούτοις τήν ίεράν έπιτελεΐν μυστα¬ 

γωγίαν καί εντεύθεν γίνεσθαί τινα τής καθολι¬ 

κής τε καί άποστολικής παραδόσεως άλλότρια 3. 

“Εν τών συνήθων παραρτημάτων τής 

Βυζαντινής οικίας ήτο καί ό υπό τών συγγρα¬ 

φέων ίπνόςή κλίβανος καλούμενος, δημω- 

δώς δμως πράγματι φοΰρνος 4 ή καμίνιν δ, 

τοΰ οποίου ή θέσις δεν είναι καθωρισμένη, 

εντός φυσικά, τής αυλής 6 ή καί έκτος αυτής, 

πλησίον πάντοτε τής οικίας 7. Πρέπει δέ νά μή συγχέη τις κατά τούς Βυζαν¬ 

τινούς χρόνους τον φούρνον μέ τον κλίβανον. Ήδη παρ’ αρχαίοις διεστέλλετο 

δ ίπνός τοΰ κλιβάνου καί δ κλιβανίτης ή κλιβανίκιος άρτος άπο τον φουρ- 

νάκιον 8. Ήτο δ’ δ κλίβανος ή τό κλιβάνιον9 δπερ δ Άέτιος10 καί τό 

Είκ. 11. Τό κλιβάνιον 
τών σημερινών χωρικών οικιών- 

5 ί 

; 

ί. 

ί 

ι Βασιλικά βιβλ. 35 τίτλ. 1 κεφ. 13. 

2 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 53. 275, 57, 208, Φ. Κουκουλέ, Ένθ’ άν. 

3 Ζ&οΐι. ν. Είη§εηί1ι&1, ΙπιρεΓ&Ιοπδ ^δάηί&ηί Νονεΐΐαε ςμι&β νοε&ηίιΐΓ σ. 440. 

Ί Έν τφ τοιούΐφ τόπφ καί φούρνον εκείνος (ό Αθηναίος) φησί κοινότερον, Ευστα¬ 

θίου, Παρεκβ. 1088. Πνιγεύς· ό φοΰρνος λεξ. Φωτίου· ΐπνος καί ίπνός ό φοΰρνος- κλί¬ 

βανος· φούρνος ή κάμινος λεξ. Ζωναρά, έν λ. τον κλίβανον, δν δή καί φούρνον 
Ρωμαίοις καλεΤν σύνηθες. Βίος αγίου Νεοφύτου (Θ. Ί ω άν ν ου, Μνημεία αγιολογικά 

σελ. 247). 

δ Κλίβανος· φοΰρνος ή κάμινος λεξ. Ζωναρά έν λ, ίπνός δέ, δν ημείς καμίνιον 

καλοΰμεν Σχολ. Άριστοφ. Είρήν. 536. 

6 Ό Μιχαήλ Άκομινάτος περιγραφών οικίαν τον τοποθετεί πλησίον τής 
έξωθύρας Κ. Η ο ν π 3, Να,εΐιίεδε ζιι άεπ Οεάίεΐιίεη άεδ Μίεΐιαεί ΑΕοηιίηαίοδ έν 

Απ&ΙεΕίεη ζιιτ όγζΕηΐίηίδεΙιβη Εΐίετσι-υτ σ. 29. 

7 Δωροϋμεν ωσαύτως... καί τον φούρνον, δν έχω πλησίον τοΰ οίκου τής έμής 

θυγατρός Οιΐδ&, I άίρίοιπΐ 5.69. 

8 Άθήν. ΙΓ' 113 β. Τούς κλιβανίτας άρτους διαστέλλει από τούς φουρνίτας καί 
ό Συμεό)ν Σήθ, Περί τροφών δυνάμεων σ. 19. 15 (έκδ. Εαπ^&νεί). 

9 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως 401.14. 

Νΰν έν Μεγίστη κλιβάνιν. Βλ. καί τά σχόλια τοΰ βεϊδΕε είς τήν έκθεσιν τής 

βασιλείου τάξεως τόμ. Β' 397. 

ίο Πίθον δέ πυρώσας ή κλίβανον ή φούρνον καί άνασπάσας τό πυρ καί ένθείς πλίνθον 
κάθιε τον κάμνοντα, Άετίου, Λόγος τρισκαιδέκατος περί δακνόντων ζώων κεφ. νη'. 

(Βλ. Σκ. Ζερβόν έν Αθήνας τόμ. 18. 292). 
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ονειροκριτικόν του Άχμέτ 1 και ό Συντίπας 2 διαστέλλουσι τού φούρνου, 

πήλινον, ή, ως δ Εμμανουήλ Μοσχόπουλος λέγει· «σκεύος τι σιδηρουν, Ιφ’φ 

τούς άρτους ό'πτουσι πυρ ύποκαΰσαντες και πυρακτώσαντες αυτόν» 3. Είναι 

δήλα δή ή σημερινή μπογάνα ή γάστρα ή πλακίν ή τσερέπα, περί 

ής αλλαχού θά λεχθώσι τά δέοντα4. (Βλ. είκ. 11). 

Η ΑΥΛΗ 

Μετά τον πυλεώνα, και προτού είσέλθη τις εις τήν οικίαν, έφ’ δσον 

αΰτη δεν έβλεπε απ’ ευθείας προς τήν οδόν, συνήντα συνήθως εύρυχοορον 

χώρον, προς δν καί έ'βλεπον αί θυραι καί τά παράθυρα. Ό χώρος ούτος 

ασκεπής ή καί είς τά βόρεια κλίματα έσκεπασμένος * στρογγυλός, τετράγωνος 

ή καί ορθογώνιος εκαλείτο αυλή 0 ή ώς καί νυν έν Πόντω αυλαία 7 ή, 

ώς καί νυν, π ρ ο α ΰ λ ι ν 8 ή καί π ε ρ ί α υ λ ο ν 9 ή καί μ έ σ α υ λ ο ν10. 

Τής αυλής ταύτης τό έδαφος ή το εξ απλού χοόματος ή καί έπεστρωμένον 

διά πλακών ή είχε καί κατορωρυγμένους λίθους, εφ’ ών, καιά τάς περιστάσεις, 

επέχεον άμμον, ΐνα καί οί άνθρωποι ευκόλως βαδίζωσι καί οί ίπποι μή 

όλισθαίνωσιν Η. 

Όμιλώ περί ίππων καί τούτο, διότι συνηθες ήτο κατά τήν Βυζαντινήν 

εποχήν καί έφιπποι νά είσέρχωνται εντός τής αυλής οί οίκοδεσπόται καί επι- 

ι Εί δ’από φούρνου έφλογίσθη ή άπό κλιβάνου πυρός, Άχμέτ, Όνειροκρ. κεφ. 

159. 133. 

2 Οί κατοικοΰντες άνθρωποι ώδε ώς καύοιμα έχουσι (τά αρωματικά ξύλα) καί τούτοις 

χρώνται είς κλίβανον καί φούρνον Συντίπας 101.12. 

3 Μοσχοπούλου, Περί σχεδών σ. 13 (εκδ. Κ,οΙ). Βίερίι.) ίδ. καί Η. ΒΙύηιηβΓ, 

ΤβοΗποΙο^ίβ ιιηά ΤβπηίηοΙθ£ίβ 1.74.79. 

4 Νΰν έν Παγγαίφ κλιβάνια, γκλιβάνες δ’ έν Ζαγορφ λέγονται οί άρτοι οί 

προχείρως επί τής πλακός ψηνόμενοι. Ή λ. κλιβάνιν σώζεται νΰν έν Πόντφ καί δηλοΐ 

λάκκον τετράγωνον επί τοΰ εδάφους όρυσσόμενον, έφ’ οί θέτουοιν άνθρακας χρησιμο- 

ποιοΰντες αύτόν ώς εστίαν. 

* Ε. άε Βεχίϊβ, ΕΊι&δϊτ&ίίοπ όγζΕΐιΐίηε σ. 74. 

6 Εισέρχεται ό πένης είς τήν αυλήν σου ζητών ελεημοσύνην Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 

60. 710. τον αέρα τό κατοικίδιοι·, ος περικέχυται ιός αύλάς Τείεΐ, ΕιιεΙβίΙιπ οριιεο 86.65. 

7 Βίος καί πολιτεία των οσίων καί θεοφόρων πατέρων ημών Δαβίδ, Συμεών και 

Γεωργίου (ΑπεΙ. Βυΐΐ. 18. 242. 23) Ν ικ. Χωνιάτου, Χρον. Διήγ. 499.22. Έν ποιήματι 

έκ Καλλιπόλεως φέρεται· τά περιστέρια, καί μέ τά δυο ποδάρια των σκαλίζουν τήν 

αυλαίά μου. 

8^0π$3, I (ϋρίοιηϊ 376. 5, ΤτίηοόβΓΗ, 3)Ί1. 293.224. 

9 Μίΐεΐοδΐοΐι - ΜϋΙΙβτ, ΑοΙε εί ΟϊρΙοηίΕίΕ 3.20.53, Βίος τής όσιας Δομνίνης 

(Θ. Ίωάννου, Μνημεία αγιολογικά σ. 281) 

ίο Βασιλικά βιβλ. 20 τίτλ. 1.57. Προκοπίου, Υπέρ των πολέμων 3.12.4. Καί 

ό Ευσέβιος έν τή εκκλησιαστική του ιστορία (βιβλ. 3 κεφ. 39) έχει έκφρασιν μεσαυ- 

λείου καί εξεδρών καί προπύλων. Έν Κύπριρ νΰν μέσαυλον λέγεται τό μέσον τής αυλής 

τής οικίας. 

Π Κ.. Ομΐΐΐ επ<3, Ε6ρβΐΕΪ5ΐ1?Τ1ιέοάοΓ6 Μέΐοο1ιϊΐε(Ρενυ6(ΐ€δ έΐιιάβδ Οτεοηυβδδό.ΘΟ), 
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σκέπται1 πατοΰντες κατά τήν άφίππευσιν επί κτιστού τοιχίου, δπερ εκαλείτο 

πεζό ΰ λ λ ιο ν 2 καί νυν πεζούλλα3. Τό πεζουλλιν τούτο, οπερ ο Θεσσα¬ 

λονίκης Ευστάθιος, παρασυσχετίζων προς τό έπεσα, καλεΐ πεσσοΰλιον4, 

έν φ παράγεται έκ τού πέζα —ά'κρα, έξοχή 5, ήδΰνατό τις νά εύρη καί έκτος 

τής έξωθυρας 6. (Είκ. 12). 

ΤΟ ΦΡΕΑΡ ΚΑΙ Ο ΚΗΠΟΣ 

Εντός τής αυλής ή τού κήπου ήδΰνατό τις νά ίδη καί τό φρέαρ, έξ 

ού ύδρεΰοντο οί ένοικοι, δημωδώς τότε, ώς καί πολλαχού νΰν, φρέας καλοΰ- 

μενον 7, ή πηγάδιν , κατά τόπους. 

1 ή νίκα γάρ είαέβηκα την Ουράν καβαλλάρής, 

ώς εϊδεν δτι έπέζεναα και ανέβηκα και κάταα 

Ηε35β1ΐιΐ£-Ρβτηοΐ, Ροόιπβδ Ρτοάτοιηϊφίεδ II. 130. Ώς δέ δεξιόθεν τής αύλίδος 

είοήει, έξελθόντες οί Κομνηνοί συναντώσι πεζεύοντι αύτφ.Άννης Κομνη νής,Άλεξιάς 
130.1. ΤεΙεΙ, ΕιΐδίΕΐΙιϋ οριιεε. 251.42, Νικηφόρου Βρυεννίου, Ίστ. 66.10. 

2 Μνείας τής λ. πεζουλλίου παρά τοΐς μεσακονικοΐς συγγραφεΰοι δρα παρά 8. ΡβεΙ ίεδ, 

ΟτΕΐηαΐΕΐΐΙτ 281. 

3 Ούτως έν Σάμφ, Κρήτη καί Κύπρφ. 

4 Στιβάδας . . . . Τά κοινώς πεσσούλια στιβάδας είπεν. Ευσταθίου, Παρεκβ. 1546.61. 

καί έπιδόντες εαυτούς πεσσουλίφ του έκεΐοε βραχύτατου λοετροϋ έκείμεθα, Τπίεΐ, 

ΕαδΙαΛίί ορυεο. 295. 19. 

5 Πέτσα λέγεται έν Δορδανελλίοις ή ωα, πέζα έν Κρήτη καί Τήλφ τό άπόκρημνον 
άκρον, φέρεται δέ καί έν Χίφ τό πέζα — πέζα = άκρα, άκρα (Κανελλάκη, Χιακά άνά- 

λεκτα σ. 349). Πεζούλλα έν Σαλαμΐνι λέγεται ή αλλαχού παραβολή, ή άκρα δήλα δή 
του αγρού, μέχρι τής όποιας δεν έξικνεΐται τό άροτρον. Ό Κοραής (“Ατακτα 1.310) τό 
πεζούλλιον σχετίζει μέ τό πεζός· σημαίνει δέ, κατ’ αύτόν, τό μέρος ένθα τις, κατερχόμε- 

νος τοΰ ίππου, έπέζευε. Νΰν πολλαχού πεζούλλα ή πεζούλλι λέγεται τό εντός τής οικίας 
κατά μήκος των τοίχων τοιχίον τό χρηαιμεϋον ώς άνάκλιντρον, έν Μεγίστη δέ ιδιαίτερον 
μέρος έν τή οίκίφ, μαρμαρόστρωτον ένθα νίπτονται ή πλύνουσι τά σκεύη. 

6 την πόρταν αον ρωμάνισε κι ας κάτοη είς τό πεζονλλιν 

Ηβ83β1ΐη§- Ρβτηοί, Ρ061Π65 ΡΓοάτοηιϊςυεδ III. 400 «καί έπιδόντες εαυτούς πεσ¬ 

σουλίφ τοΰ έκεϊσε βραχυτάτου λοετρού έκείμεθα Ταίεΐ, ΕυείΕΐΙιίϊ ορυεο. 295. 19. 

Έν ταϊς Άσίζαις τής Κύπρου (Β 143. 145, Κ. Σάθα, Μεσ. βιβ. 6.361) γίνεται λόγος περί 

πεζουλλίου όμπρός τού σπιτιού. 

ι Τοιαύτα δέ πάντως καί τό ύδατος έκ τού ΰδας καί τό φρέατος έκ τού φρέας, ο 
καί μέχρι τού νΰν παραλαλεΐται τοΐς Άττικοΐς. Ευσταθίου, Παρεκβ. 1607. Φαίνεται 
δ’ δτι ουχί μόνον έν Αττική τό φρέαρ θά έλέγετο δημωδώς, άλλως δεν εξηγείται πώς 
επί μέν των χρόνων τού Παχωμίου Ρουσάνου έν Άχαΐ<£ εκαλείτο φρέαρ (Κ. Σάθα, 

Νεοελληνικής φιλολογίας παράρτημα σ. 16) καί νΰν έτι σώζεται τό φρέας έν Μεγάροις 
καί Κύμη, τό φλέας έν Κύμη, τό φλέα έν Σίφνφ, τό φλές έν Ίκάρφ, τό φλεάς έν 
Χίφ, τό φρεά έν Λευκάδι καί τό φρέα έν κάτω Τταλίφ, Μοτοδΐ, Βονβ 167, Γ. Χατζι- 

δάκι, Γλωσσικά! παρατηρήσεις έν Αθήνας τόμ. 28.21.8, τοΰ αυτού ΜΝΕ. 1.341. 

Κ. ’Αμαντού, Συμβολή είς τό τοπωνυμικόν τής Χίου (Άθηνάς τόμ. 26 Λεξικ. Άρχ. 1.29). 

8 Τά σχετικά έκ Βυζαντιΐών συγγραφέων χωρία συνέλεξεν ό Κόντος, Φιλολογικά! 

παρατηρήσεις έν Ά9ηνάς τόμ. 9 σ. 88. Τούτοις πρόσθες καί ΤτϊηοΙιεΓΕ, 3γ11. 149.112, 
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Ειχον δέ τά φρέατα, έξ ών διά τροχού ή άνέμης άνεσύρετο τό ύδωρ 1 

τί) βοήθεια του πηγαδοσχο ίνου 2, περιστόμιον ή ξύ λινόν 3 ή και λίθινον 

έκ κυκλικού μαρμάρου ή πώρινου λίθου στε- 

φαναίας ή στεφανώματος, ώς τότε ελε- 

γον4, και παρ’αύτό γοΰρναν προς ποτισμόν5. 

Εννοείται δ’ οτι τά φρέατα ήσαν διά¬ 

φορα των τό δμβριον ύδωρ άποθηκευουσών 

λάκκων 6, ή κιστερνών ή γιστερνών 7 

αΐτινες καί δ μ β ρ ο δ έκτ α ι εκαλούντο 8 και 

αΐτινες ήλείφοντο έσωιερικώς μέ τίτανον 9 

και καθαριόιητος χάριν, εσκεπάζοντο μέ όρο¬ 

φον κεραμιδωτόν 10. 

319.237, Ο. 8ρ3ί3, Οίρίοιπί Οτεεί αηεάϊίί σελ. 

432, Μίΐεΐοδΐοΐι - Μϋΐΐβτ, ΑοΙ& εΐ ϋϊρίοηιβίβ 

6. 15. Σχολ. Άριστοφ. Πλούτος στίχ. 1169. 

> Πανδέκται βιβλ. 18. 1.40.6. Σχολ. Άριστοφ. 

Βάτραχ. 1297. 
2 Ηε55βΗη§-ΡβΓηοΙ, Ροέαιεδ Ρτοάτοητί- 

ςπεδ II. 56. 

3 Βίος τοϋ αγίου ΓΙορφυρίου 80 (σ. 63. 4 έκδ. 

ΟΓέ^οΐτε-Κυ§εη6Γ). Τοΰτο έν τοΐς κειμένοις καλεί¬ 

ται περιστόμιον, Μ ί Ιι 1 ο δ ι ε 1ι-Μ α 11 ε τ, Αεί» 

βί Πΐρ1οηΐ3ΐ3 3. 57, περιστόμιν δέ νΰν έν Παρα¬ 

μυθά Κύπρου. 

4 Μ Πτί ο5ϊε 1ι - Μ π 11 ε γ, Αεία εί Όΐρ1οηΐ3ί3 3.51.57, Ανωνύμου, Διήγησις 
περί τής αγίας Σοφίας (Τΐι. Ργ6§θγ, δεπρίοτεδ οπ§ύηιιιπ Οοηδΐ3ηΐίηοροΗΐ3ΐΐ3πιηι 
1.81.6). Ευσταθίου Μ α κ ρ ε μ β ο λ ί τ ου, Τό καθ’Ύσμίνην καί Ύσμινίαν δράμα 

Α' 5. 6. Στεφανέα πέτρα κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους έλέγετο καί ή περιστέφουσα 

κρημνόν Πουλλολόγος στίχ. 335,446. 

5 ΜίΙτΙοδίεΙι-ΜϋΙΙβΓ, Αεΐ3 εί ϋΐρΙοιηΕΐα 3.57. 

6 Πβ. καί τό έν τή Π. Δ- ψύχει λάκκος ύδωρ Ί ε ρ ε μ. 6.7 καί ουδέ πιόμεθα ύδωρ 
έκ λάκκου σου Άριθμ. 20. 17. Βίος τοΰ αγίου Θεοδιύρου, Ένθ’άν. (καθάπερ γάρ 

ό λάκκος οΐκοθεν ούκ εχει βρύον ύδωρ, άλλ' έκ των άνωθεν ύετών δέχεται- Χρυσό¬ 

στομος, Ρ. Ο. 55. 320. Πβ. καί τό τοϋ Φωτίου (Βείτίτετ, Αηεεά. θΓ3εε3 276. 20) «Λάκκος 
όρυγμά τι κατασκευαζόμενον έν οικία όμβρους ύποδέξασθαι ή πρός άλλων τινών άπόθε- 

σιν». Λακκίν καί νΰν έν Καππαδοκίφ λέγεται ό παρά τό φρέαρ λάκκος, έν ω έναπο- 

ταμιεύεται ύδωρ. 

7 Ε. Ρείΐΐ, Τγρϊεοη άιι ιηοιιβδίέτε άε 13 Κοδηιο5θΐεΪΓ3 § 72 ΐ7ΛνεδΙΪ3 13.57. Βίος 
τοΰ αγίου Θεοδώρου (Θ. Ίωάννου, Μνημεία αγιολογικό σ. 408). Ου 53, I άΐρίοτηί 
18.5,320.11,560.6, 3ρ3ία, ϋϊρίοαπ 50. 8. 

8 Νϋν ό όμβροδέκτης λέγεται (ά)μπουρδέχτης. Έν Άνωνύμιρ τακτικφ άναγινώσκομεν· 

«ωσαύτως καί φροντίζειν καί τής τοϋ ύδατος άφθονίας καί έμπιμπλάν τούς όμβροδέκεας 
καί τά αγγεία πάντα». Έν κατωϊταλικφ έγγράφφ τοΰ ΙΒ' αίώνος ό όμβροδέκτης λέγεται 

ούμβρος. ΤτίπεΚετα, 3γ11. 210.146. 

9 Τ&ίε1, Εαδΐ3ΐ)ιϋ οριίδς. 286,58-76, 19 Ε. Ρείϊϊ, Τγρίοοη § 72. Ιζννεδίΐα 13.57. 

Είκ. 12. Παρά τό Βυζαντινόν 
φρέαρ. ΕΙκών έκ μικρογραφίας. 

(Οΐι. Ο ϊ 6 Η1, Μαπιιεί 2 σ. 615). 
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Ό Χρυσόστομος όμιλει διά τούς «οικίας οικοδομουμένους λαμπράς και 

παραδείσους κατασκευάζοντας» *, γνωστόν δ’ είναι καί άλλοθεν οτι εις τάς 

οικίας των πλουσίων καί μεγιστάνων ύπήρχον παράδεισοι 2. Οί κήποι ούτοι 

καλούμενοι καί παρ α δε ί σ ι α 3 καί κήπια καί κηπία4 καί κηπά- 

Είκ. 13. Κρήνη έν κήπιρ. Έν ψηφιδωτή τοιχογραφίφ 
του νάρθηκος τής μονής Δαφνιού. 

ι Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 57. 208. 

2 Μόσχου, Λειμωνάριον (Μϊ"ηε, Ρ. Ο. 87 3. 207 καί 3097). Κ. θα ί Παπά, Κε 
ρ3ΐ3Ϊδ άε Τθέοάοτε Μέίοείιϊΐε (Κ,ενυε άβδ έΐπάεδ Οτβετμιεδ 3δ· 91). < 

3 Ό πόλεμος τής Τρωάδος στίχ. 443. Ή λ. πολλαχοϋ των αγιολογικών κειμένων. 

4 Ττίποΐ3βΓ3, 8γ11. 144.109, Τοίεΐ, Επδί3ΐ1ιΐΐ ορπεε. 295.27,345.1. Θεοδώρου 
τοΰ Προδρόμου, Τά κατά Ροδάνθην καί Δοσικλέα 2.93,3.78. Ε. δίεπιόαοΐι, 

δρίεΐΐε^ίαπι Ρτοάτοπιεαιπ σ. 21 Έν τφ ύπ’άριθ. 1493 χειρ, τής Εθνικής Βιβλιοθήκης 

των Αθηνών φ. Ιδία «φύεται πανταχοΰ, μάλιστα έν κηπίοις καί χωρίοις. Παρά Κων¬ 

σταντίνα» τφ Πορφυρογεννήτφ {ΈκΟεσις 659. 19) φέρεται καί μέσο κήπ ιο ν. 
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ρια 1 καί περιβόλια 2 εϊχον καί διάφορα ήμεροδένδρια, έν οΐς άναφέρονται 

φοίνικες καί κιτρέαι καί κυπάρισσοι3 καί μηλέαι καί ροιαί καί συκομορεαι 

καί νεραντζέαι καί πλάτανοιι. Έν τη αυλή επ’ ϊσης εύρίσκετο συχνά καί 

άμπελος άναδενδράς δ. 

Εις τάς αύλάς ή τούς κήπους των οικιών των πλουσίων ύπήρχον καί 

κρήναι, βρύσεις, εν αΐς διάφορα άγαλμάτια, από του στόματος των οποίων 

ερρεε τό ύδωρ 6 ή πτηνά π. χ. αετοί κρατούντες εις τούς όνυχας των όφεις 7. 

Εις τά έπύλλια περιγράφονται καί πτηνά γρύψοι βαστάζοντες διά των ποδών 

λεκάνην, εις ήν από τού στόματός των κατέρρεε τό ύδωρ X 

Έκ τός τέλοςτών κρηνών εις τάς αύλάς άπεκλείοντο προς τέρψιν ιχθύς 9. 

εντός δεξαμενών, αΐτινες ελέγοντο πισκίναι ή φ(λ)ισκίναι (ρίεοίηπο) καί 

αϊτινες δεν ήτο σπάνιον νά περιβάλλονται από στύλους μαρμάρινους10. 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

Νΰν οί κήποι λέγονται κήπια έν Αίτωλίμ, κηπιά έν Σίφνφ καί κεπιάέν Χαλ- 

δία του Πόντου. 
ι ΤγΐηοΙιε,Γ3, δ}Ί1. 278.212. Νΰν έν Κιμώλφ, Σίφνφ καί Κύθνφ ό κήπος καλείται 

κηπάρ ι. 
8 Πολλαχοϋ των έπυλλίων Εικόνας κήπων έκ Βυζαντινών μικρογραφιών βλ. παρά 

Ι>. άε ΒεγΠέ, "Ενθ’ άν. 144. 
■Ί’Αχμέτ, Όνειροκρ. κεφ. 151.108. 122. Βεο δίβπιόαείι, δρίοΐ1ε§ΐαιη ΡγοιΙγο- 

ιπειιτη σ. 21, ν&δΠϊενδίΠ], Βασιλείου 'Λχριδηνοΰ αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης 

ανέκδοτος επιτάφιος λόγος (Βυζαντ. Χρονικά Πετρουπόλεως 1. 109). 

4 Άρμενοπούλου, Έξάββιλ. 2.4.86. 

ή Άχμέτ, Όνειροκρ. κεφ. 36 σ. 23 καί κεφ. 151 σ. 122. 

ο Πανδέκται 19.1.17.9. Οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη 415-5. Μαύρο γιάννη, 

Βυζαντινή τέχνη καί Βυζαντινοί καλλιτέχναι σ. 91. 

ι Οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη 451.5. 

8 Βέλΰανδρος καί Χρυσάντζα στίχ. 300 έξ. 
9 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 62. 593. Πώς ούκ ανόητος επιθυμία όταν ίχθϋς άποκλείωσιν 

έν ταϊς αυλαΐς; 
ίο Βασιλικά βιβλ. 19.8.14.17.18, Οαεπ, I άίρίοηπ 679.95, Φλώριος καί Πλάτζια 

Φλώρα 1326 καί πολλαχοϋ των έπυλλίων. Νϋν φλισκίνα εν Χάλκη τής Ρόδου λέγεται 

ήστέρνα, φ’σκίνα δ’ έν Χαλκιδική ή βρύσις. 

ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ή Εταιρεία τών Βυζαντινών Σπουδών παραλαβούσα παρά τού υιού 

τού αειμνήστου διδασκάλου τού Γένους Βασιλείου Μυστακίδου τήν εις αυτήν 

δωρηθεΐσαν βιβλιοθήκην του, συμπαρέλαβε καί τά κατάλοιπα αυτού, μεταξύ 

τών οποίων εύρέθησαν πολλαί σημειώσεις, εις τετράδια καί δελτία εκ χαρτο¬ 

νιού, περί τών επισκόπων τών μητροπόλέων, αρχιεπισκοπών καί επισκοπών 

τών Πατριαρχείων τής Ανατολής, καί ιδία τού Οικουμενικού, τών οποίων 

τήν προετοιμασίαν τής έκδόσεως άνέθηκεν τό Δ. Συμβούλων τής Εταιρείας 

εις εμέ, δι’ ήν τιμήν τήν ευχαριστώ. 

Τής έκδόσεως τών σημειώσεων τών επισκοπικών καταλόγων προτάσσω 

τάς κατωτέρω είσαγωγικάς γραμμάς, δι’ ών επιχειρώ τούτο μέν νά εκθέσω τά 

κατά τάς σημειώσεις ταύτας καί τήν αξίαν αυτών, τούτο δέ νά πραγματευθώ 

εν γενικωτάταις γραμμαΐς τά κατά εύρυτέραν προσπάθειαν προς σύνταξιν 

καταλόγων περιεχόντων τήν διαδοχήν τών επισκόπων τών αρχαίων Εκκλη¬ 

σιών τής Ανατολής. 
❖ 

* * 

Τό υλικόν τών επισκοπικών καταλόγων τό εν τοΐς τετραδίοις καί δελτίοις 

δεν παρουσιάζει τήν αυτήν επεξεργασίαν. Διά τά αυτά πρόσωπα μιας επι¬ 

σκοπής ύπάρχουσι δελτία καί τετράδια καί είναι καταφανές αμέσως, ότι τά 

τετράδια είναι πληρέστερα καί ακριβέστερα αντίγραφα τών δελτίων. Είναι 

όμως έξ ΐσου καταφανές, δτι ό αείμνηστος Μυστακίδης δεν έπρόφθασε νά 

έπεξεργασθή τά δελτία καί τ’ άντιγρά-ψη πλήρως, διότι ούτε όλοι οί επίσκοποι 

καί μητροπολΐται αναγράφονται εις τετράδια, άλλ’ ούτε καί ταύτα είναι καθ’ 

δλα έτοιμα. Τό υλικόν τό όποιον έχομεν είναι σημειώσεις μετά μνημονεύσεως 

τών πηγών, επί τών οποίων θά εστηρίζετο ή έκθεσις. Εις πολλά δελτία μάλιστα 

αναγράφει δι’ εαυτόν τήν λέξιν «έξέλεγξον» ή «έξήλεγξα», βεβαίως τάς 

παραπομπάς. 

Μεταξύ τών σημειώσεων τούτων ύπάρχουσι μεγάλα κενά διαστήματα 

διά προσθήκας καί συμπληρώσεις, είτε έκ τών δελτίων είτε έξ άλλων πηγών. 

Τάς νέας τυχόν πληροφορίας τάς παρεχομένας περί τού αυτού προσώπου 

εις τε τό δελτίον καί τό τετράδιον συνήνωσα, ει καί πολλάκις παρουσιάζουσι 

μεταξύ των διαφωνίας, ιδία χρονολογικάς. Οί έρευνηταί, οϊτινες θά ασχολη¬ 

θώ σι μέ συναφή ζητήματα ας έ'χωσιν ύπ’ Οψιν τούτο. 
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Πότε συ νετ άχθη σαν αί σημειώσεις αΰται δυνάμεθα νά ορίσω μεν μόνον 

επ'ι τη βάσει τοϋ περιεχομένου των σημειώσεων τούτων, διότι ελλείπει 

οίαδήποτε χρονολογική έν αύυαΐς σημείωσις. Συνετάχθησαν κατά τά τέλη του 

παρελθόντος αιώνος καί δή μετά τό 1890 (βλ. κατωτέρω) καί τάς άρχάς του 

παρόντος. Έλάχισται σημειώσεις προέρχονται από τά τελευταία έτη τής ζωής 

του μακαρίτου και στηρίζονται εις σύγχρονα περιοδικά ώς π.χ. την «Θεολογίαν». 

Οί επισκοπικοί κατάλογοι του Μυστακίδου μνημονεΰουσιν επισκόπους 

των κυρίως Βυζαντινών χρόνων κα'ι ιδιαίτατα των μετά την άλωσιν, έξικνοϋν- 

ται δέ κατά τό πλεΐστον μέχρι των πρώτων δεκαετηρίδων τής Ελληνικής 

ανεξαρτησίας. Ελάχιστοι περιλαμβάνουν και πρόσωπα άκμάσαντα κατά τό 

τέλος τοϋ 19ου αιώνος. Των σημειωμάτων τούτων προτάσσονται ενίοτε βρα- 

χεΐαι παρατηρήσεις περί τής επισκοπικής έδρας, αί όποίαι στηρίζονται επί 

τής συνήθους εις τούς χρόνους εκείνους χρονολογικής κατατάξεως των πηγών1. 

Ό αοίδιμος ερευνητής εις τάς περί των επισκόπων σημειώσεις του εν 

τοΐς τετράδιοις ακολουθεί τήν χρονολογικήν σειράν, ένφ τά αντίστοιχα δελτία 

ευρέθησαν διεσπαρμένα, από μερικά μάλιστα έκ τούτων έλλείπουσιν οίαιδή- 

ποτε χρονολογικά! πληροφορίαι περί των προσώπων. Έν τοιαύτη περιπτώσει 

ή άναζήτησις των σχετικών πηγών ήτο αναγκαία. "Οσον τούτο ήτο δυνατόν 

έγένετο. "Έπειτα οί κατάλογοι ούτοι δεν είναι πλήρεις· ύπάρχουσι μεγάλα 

χάσματα, ένίων δέ επισκοπών σημειοΰνται 2-3 επίσκοποι ή ούδείς. 

Έκ των ανωτέρω, τής αλληλογραφίας τοϋ αειμνήστου Μυστακίδου 2 ώς 

καί ενός μικρού φυλλαδίου3, τοϋ οποίου παρέχομεν κατωτέρω άνάλυσιν, προ¬ 

κύπτει άναμφιβόλως, δτι αί έκδιδόμεναι νΰν σημειώσεις επισκοπικών 

καταλόγων άποτελούσι τήν αρχικήν εργασίαν τοϋ άνδρός, ώς συμβολ,ήν 

αυτού εις μίαν γενικωτέραν προσπάθειαν τής εν Κωνσταντινουπόλει «Εται¬ 

ρείας των Μεσαιωνικών Ερευνών». 

"Εκ τοϋ σημειωθέντος φυλλαδίου πληροφορούμεθα ότι ή έν λόγφ 

Εταιρεία κατά τό 12ον από τής ίδρύσεως αυτής έτος (129ί συνεδρία) αφού 

άνεγνώσθη τό υπόμνημα τοϋ έκ τών εταίρων αυτής κ. Εεναΐ περί τοϋ καταρ¬ 

τισμού των επισκοπικών καταλόγων «άπεφάσισεν ν’ άναλάβη τήν συμπλή- 

1 Πρβλ, Γερ. Ί. Κονιδάρη, «Τακτικά» έν Μεγ. Έλλην. Εγκυκλοπαίδεια τόμος ΚΒ' 

σ. 756 καί 757, οπού καί ή λοιπή βιβλιογραφία. Τοΰ αυτοΰ, Αί μητροπόλεις καί 
αρχιεπίσκοποί κλπ. 1934 σελ. 104. 

2 Σφζεται καί δελτάριον τοΰ έν Μονάχω Καθηγητοΰ Βήρχνερ προς τον Β. Μυστα- 

κίδην γραφέν τφ 1911 καί περιέχον πληροφορίας πρός τοΰτον περί τοΰ Όσιου Θερά¬ 

ποντος τοΰ έν Σπάρτη, εορταζόμενου τήν 27ην Μαΐου, οστις θεωρείται παρά τινων καί 
επίσκοπος. 

3 Τοΰτο επιγράφεται περί καταρτίσεως επισκοπικών καταλόγων (σημείτοσις Αηάτέ 
Εεν&Ι, εφόρου τοΰ Μουσείου τής Εταιρείας μετά υπομνήματος τοΰ Μ. I. Γεδεών). Έν 

Κωνσταντινουπόλει 1890. Έκδοσις τής «Εταιρείας Μεσαιωνικών έρευνών». Τό φυλλά- 

διον είναι δυσεύρειον, 

ί 

Φ 

ί 

,ί. 

ρωσιν τοΰ έργου τοϋ 1/6 Οιπθπ: Οπειίδ Οΐιπείΐίΐηιΐδ, μετά βιογραφικών 

ειδήσεων, ώστε νά χρησιμεύση εις τούς εΐδικώς άσχολουμένους μέ τήν έκκλ. 

ιστορίαν φιλολογίαν κλπ. Τό δέ προεδρεΐον προτίθεται ν’ άπευθύνη εγκύ¬ 

κλιον, δι3 ής νά αίτήται πληροφορίας παρά πάντων, όσοι δύνανται νά παρά- 

σχωσι ταύτας». Ό Βεναΐ έξαίρων τό έργον τοϋ Βε Οαίεπ γραφέν κατά τό 

1740 παρατηρεί, δτι είναι ανάγκη τοΰτο νά συμπληρωθή, διότι ή πρόοδος 

τής Εκκλησιαστικής Ιστορίας καί αί ποικίλαι έρευναι έν "Ανατολή έφεραν 

εις φώς πολλά νέα στοιχεία άφορώντα τήν γνώσιν τών επισκοπών καί 

επισκοπούν αυτών. Πράγματι δέ καί αύταί αί σημειώσεις τού Μυστακίδου 

παρέχουσι τοιοϋτον υλικόν. "Εκθέτων δέ ό Πενο,Ι τάς δυσχερείας τοϋ δλου 

έργου, τάς τε οίκονομικάς καί τάς επιστημονικός, εκφράζει χαρακτηρισιικώς 

τήν ελπίδα, δτι, παρά τάς αντιζηλίας καί τάς δυσχερείας, θά κατορθωθή, ώστε 

νά συνεργασθώσιν αφιλοκερδώς οί δυνάμενοι έκ τών επιστημόνων «όπως 

υπό μίαν διεύθυνσιν καί επί σχεδίου από κοινού προδιαγεγραμμένου έργα- 

σθώ>σιν ομοϋ μετά τών ξένων διά τήν συμπλήρωσιν τοϋ δλου έργου». 

Κρίνων μετά ταΰτα ό εισηγητής τό έργον τού "Ανθίμου "Αλεξούδη1, τοϋ 

γνωστού λογίου μητροπολίτου Άμασείας (-{- 1909) παρατηρεί όρθώς, δτι είναι 

ελλιπές, διότι ούτε τά αυθεντικά κείμενα ήδυνήθη ούτος νά έχη άνά χεΐρας, 

άλλ" ούτε καί πάντα τά εκδοθέντα βοηθήματα ήδύνατο νά χρησιμοποίηση2. 

Πρός τούτοις παρέχει οδηγίας πρός τούς μέλλοντας νά συνεργασθώσιν έν 

τω έργω. 

Τό σημείωμα προσθέτει έν τελεί τά εξής. «Πρός συναγωγήν ΰλης καί 

κατάταξιν αυτής και πρός τήν άπαιτουμένην μετά τών εν τω έξωτερικω 

λογιών αλληλογραφίαν ή Εταιρεία συνέστησεν επιτροπήν διαρκή έκ τών 

τακτικών μελών κ. κ. Μ. I. Γεδεών, τοΰ διδασκάλου, Α. Μοπίΐηιαηη, ιατρού, 

Βασιλείου Α. Μυστακίδου, δ. φ. καί Απάτε Εενειΐ, οίς άπευθυνθήσεται 

πάσα επιστολή, περιέχουσα τάς άπαιτουμένας επί τοϋ θέματος πληροφορίας»3. 

1 «Χρονολογικοί κατάλογοι τών από Χρίστου όρχιερατευσάντων κατ’ έπαρχίας». 

Οΰτοι έδημοσιεύθησαν έν τφ «Νεολόγο.)» τής Κτυνσταντινουπόλεως από τοΰ 1890. Άνε- 

δημοσιεύθησαν έν μέρει καί συνεπληρώθησαν μέχρι τοΰ 1920 υπό τοΰ κ. Μ. Γ ε δ ε ώ 
εις τό «Πανελ?ώ'ΊονΛεύκοιμαν επ’ευκαιρία τής Έκατονταετηρίδος τής Ελληνικής Έπα- 

ναστάσεως, τόμ. Τ' (Εκκλησία Κλήρος) Άθήναι 1922 σελ. 107-110 καί 183-185. Περιέ¬ 

χει τούς καταλόγους τών μητροπόλεων, Καισαρείας, Εφέσου, Ήρακλείας καί Ραιδεστοΰ 
(σελ. 92), Κυζίκου, Νικομήδειας, Νίκαιας, Χαλκηδόνος, Δέρκων, Θεσοαλονίκης, Τορνό- 

βου, ’Αδριανουπόλεως, Άμασείας, Ίωαννίνων, Προύσης, Πελαγονίας, Νεοκαισαρείας 
καί Τνέου (αρβλ. σελ. 67), Πρεβέζης, σ. 77, Χίου από τοΰ 1821 σ. 80. Τό βιβλίον τοΰτο 

είναι χρήσιμον είς τούς ασχολούμενους μέ τήν ίσιορίαν τών επισκοπών καί έπισκόπων 
τής Ανατολής. Είς τούς φακέλλους τοΰ Μυστακίδου άνεΰρον αρκετά σχετικά αποκόμ¬ 

ματα τής έφημερέδος «Νεολόγου». 

2 Είς τάς παρατηρήσεις του έν γένει έχει κατ’ αρχήν δίκαιον όΊ,βν&Ι. 
3 Ε ε ν α 1, Ένθ. άν. σελ. 2 καί 3. 
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Εις τήν σκέψιν τής άνακαινίσεως καί συμπληρώσεως του έργου 

τού 1/6 Ουΐεπ, παρωρμήθη ή εταιρεία από του έτους 1888 υπό του διακε¬ 

κριμένου Γάλλου εκκλησιαστικού ιστορικού Ε. Βαοΐιεεηε (-{-1922) Ό 

ϋαοΐιεδηε μάλιστα είς επιστολήν του προς τον συγγραφέα του φυλλαδίου, 

γράφει ό'τι ήλπιζε νά μετάσχη «αφού τά κατ’αυτήν καταρτισθώσιν» όχι μόνον 

αυτός είς τήν άνακαίνισιν του τριτόμου έργου του Εε ζΐυΐεη, ήτις ήτο δυσχερέ¬ 

στατη καί ειχεν ανάγκην πο?Αών συνεργατών, άλλα και πολλοί λόγιοι τών 

Παρισίων προς τους οποίους ώμίλησεν οΰτος σχετικώς. Συνιστώ δε όπως 

κατ’ άρχάς συλλέξωσι βιβλιογραφικός σημειώσεις, άναλογιζόμενοι, οτι σχεδόν 

ούδέν ήδυναντο νά πράξωσιν εν Παρισίοις περί τών άφορώντων τήν μετά 

τον 10ον αιώνα περίοδον. 

Κατά τήν έναρξιν του έργου ώφειλον οΐ έν ταΐς έπαρχίαις λόγιοι, δσοι 

ή σαν πρόθυμοι νά συνεργασδώσιν είς αυτό παρέχοντες πληροφορίας καί εν 

γένει υλικόν περί τών έν τοΐς διαφόροις έπαρχίαις άρχιερευσάντων ν’ άντι- 

γράψωσι 1) τούς έκασταχοΰ σωζομένους μητροπολιτικούς καί επισκοπικούς 

κώδικας 2) έγγραφα ιδιωτικά, προικοσύμφωνα, συμβόλαια, διαθήκας κλπ. 3) 

ειδήσεις χρονολογικός επί τών πινακιδίων έντυπων ή χειρογράφων βιβλίων 

σχετιζομένας προς αρχιερείς ως καί συλλέξωσιν τάς σχετικός προφορικός πλη¬ 

ροφορίας 4) τά επιτύμβια επί τάφων αρχιερατικών 5) έπιγραφάς επί ναών, 

εικόνων, θρόνων φιλανθρωπικών καταστημάτων, κρηνών, υδραγωγείων κλπ. 

6) έκτυπώματα σφραγίδων μετ’ άκριβεστάτης αντιγραφής τοΰ επ’ αυτών 

έτους». Τό. έργον τούτο θ’ άφεώρα κατ’ αρχήν τήν άνακαίνισιν καί συμ- 

πλήρωσιν τού τμήματος τού έργου τού Εε ζ)ιιίεη τού άναφερομένου εις τάς 

εκκλησιαστικός διοικήσεις μόνον τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου. 

Μετά ταΰτα προστίθεται τό υπόμνημα τού κ. Μ. Γεδεών δημοσιευθέν 

είς τά ύπ’ άριθ. 7,8 καί 29 τεύχη τής «Εκκλησιαστικής Αλήθειας», είς τό 

όποιον περιέχονται κατά τήν «τάξιν τού Συνταγματίου τού Οικουμενικού 

Πατριαρχικού θρόνου» αί διάφοροι έν Έλληνικοΐς βιβλίοις έκδεδομέναι άνα- 

γραφαί αρχιερέων μέχρι τού 1890. 

Έκ τών ανωτέρω προκύπτει, δτι τό έργον τούτο, γενικωτέρας σημασίας, 

έπρόκειτο νά συνταχθή μεθοδικώς υπό πολλών λογίων, ήμετέρων καί ξένων, 

καί επί τή βάσει υλικού, τό όποιον θά συνέλεγον οί έν ταΐς έπαρχίαις φιλί- 

στορες κληρικοί καί λαϊκοί. Ή ορθή αυτή μέθοδος τής εργασίας ενός συλ¬ 

λεκτικού έργου παρέχει ήμΐν τό μέτρον τής κρίσεως τών έκδιδομένων σημειώ¬ 

σεων τού Β. Μυστακίδου. 

Ό άείμνηστος οΰτος λόγιος, εις δν ή Ελληνική παιδεία καί επιστήμη 

τόσα όφείλουσι, συνέλεξε προφανώς υλικόν καί κατήρτιζε καταλόγους, οΰς 

έμελλε βραδύτερον νά έπεξεργασθή καί συμπληρώση όμοΰ μετά τών άλλων 

1 Αυτόθι σελ. 6 καί 9. 
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λογίων. Διά τούτο βλέπομεν, δτι είς άλλας μέν σημειώσεις παρέχονται απλώς 

τά ονόματα τών αρχιερέων μιας πόλεως κατά σειράν μετά χρονολογίας τής 

άρχιερατείας αυτών καί μνείας τών πηγών ή βοηθημάτων, ένφ είς άλλας 

προστίθενται καί βιβλιογραφικά! σημειώσεις, μέλλουσαι νά χρησιμεύσουν είς 

τον συγγραφέα. 
Ϊ*: 

* * 

Τήν χρησιμότητα τών σημειωμάτων τούτων δεν είναι ανάγκη νά τονί- 

σωμεν ιδιαιτέρως· οί ασχολούμενοι μέ τήν εκκλησιαστικήν ιστορίαν τών 

* Ελλη νικών έπαρχιών γνωρίζουσι πόσας δυσχερείας συναντούν είς τον καταρ¬ 

τισμόν τής πλήρους σειρά; διαδοχής τών επισκόπων εκάστης επαρχίας. Τά 

σημειώματα ταύτα έχουσιν ιδιαιτέραν σημασίαν, διότι συγκεντρούσι τάς κατε- 

σπαρμένας πηγάς καί βοηθήματα ή καί παρέχουσι συχνάκις πληροφορίας έκ 

τών κωδίκων τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, έκ τής Νομικής Συναγωγής 

καί έκ τών χειρογράφων τής Έθν. Βιβλ. τής Ελλάδος. Έκτος δέ τούτων 

προσφέρουσι νέα τινά ονόματα επισκόπων μή υπαρχόντων είς τούς γνίυστούς 

εκκλησιαστικούς καταλόγους. Εννοείται δ’δτι άρκεταί τών σημειώσεων τούτων 

άπηρχαιώθησαν, διότι έν τώ μεταξύ έχουσι δημοσιευθή αρκετοί επισκοπικοί 

κατάλογοι, ιδία τής Θεσσαλίας καί τών Νήσων τού Αιγαίου Πέλαγους, παρά 

νεωτέρων έρευνητών (βλ. βιβλιογρ.). 

Ή γενικωτέρα ιστορική αξία τής εργασίας τούτης, ώς καί τής μελέτης 

τών προβλημάτιυν τών σχετιζομένων προς αυτήν, καί τήν σύνταξιν πλήρων 

καταλόγων τής διαδοχής τών επισκόπων τών έπαρχιών τής Καθολικής Όρθο- 

δόξου Εκκλησίας, δεν διαφεύγει βεβαίως τήν άντίληψιν ούδενός θεολόγου. 

Οΐ επισκοπικοί κατάλογοι έπιβεβαιούν τήν ΰπαρξιν τής άποστολικής διαδοχής, 

έφ’ής στηρίζεται ή γνησιότης τής Εκκλησιαστικής ποραδόσεως1. Οί επίσκοποι 

αποτελούν τήν ζωντανήν άλυσιν τής ζωής τής Εκκλησίας τής Ανατολής, ήτις 

έπέζησε τριών ολοκλήρων πολιτισμών καί εύρίσκεται ήδη εις τον τέταρτον, 

διατηρούσα τον αρχέτυπον αυτής χαρακτήρα. Αυτοί συνδέουν τό παρελθόν 

προς τό παρόν. Αυτοί πολλάκις άποτελούν τήν μοναδικήν ιστορικήν μαρτυ¬ 

ρίαν τής συνεχίσεως τής θρησκευτικής καί πνευματικής ζωής μιας πόλεως, 

ιδία κατά τούς Βυζαντινούς καί τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας. Οΰτω π. χ. 

τά έπί τών χαραγμάτων τού Παρθενώνος διασωθέντα ονόματα έπισκόπων 

1 Ποιαν σημασίαν έχει διά τήν ιστορίαν τοΰ πολιτεύματος τής αρχαίας Εκκλησίας, 

διά τήν Καθολικήν Εκκλησίαν γενικώς, τό ζήτημα τοΰ χρόνου τής έμφανίσειος τοΰ επι¬ 

σκοπικού αξιώματος, τής έκιάσεως αυτού έν ταΐς έκκλησίαις ιού Χριστού από τού τέλους 
τοΰα' καί τών αρχών τού β' αίώνος καί τέλος τής αξίας τών πρώτων επισκοπικών κατα¬ 

λόγων έδειξαν αί έργασίαι τών μεγάλων εκκλησιαστικών ιστορικών τής Προτεσταντικής 
Εκκλησίας Η&τηαοΐτ, 5ο1αιη κ. ά. Πρβλ. ΚΪΓεοΙι, Κίτοίιεη^&δοίποΐιίβ I 1930 

σελ. 776-778 καί 122 καί Όίοάοηη&ίΓ6 άβ Ια ίοί Οαΐΐιοΐίηασ, λ. ένδηιΐΘ καί Μϋΐΐβτ, 

Κ. Κΐτεΐιοιι^εδοΐιϊοΐιΐε I, Ταόϊη^ση 19292. 
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των Αθηνών του 7ου του 8ου και έν μέρει τοΰ 9ου αίώνος αποτελούν μονα¬ 

δικής αξίας πηγήν μαρτυρούσαν την κατά τους σκοτεινούς έκείνους διά την 

ιστορικήν ερευνάν αιώνας άδιάκοπον συνέχειαν τής πνευματικής και θρη¬ 

σκευτικής ζωής τής ένδοξου πόλεως τών Αθηνών. Ή Ιστορία έξ άλλου η τε 

πολιτική και ή εκκλησιαστική, και εν γένει πνευματική των ελληνικών επαρ¬ 

χιών είναι κατά τό πλείστον ιστορία τής εκκλησίας αυτών με κεντρον τον 

επίσκοπον 0 όποιος ήτο συνήθως η ίθΰνουσα τήν ζωήν των δουλών 

Ελλήνων προσωπικό της. Ή εργασία αυτή είναι βεβαίως επίπονος και εν 

πολλοΐς ξηρά, Αλλά καί πολύτιμος διά τήν εκκλησιαστικήν ιστορίαν των 

όρθοδόξων αυτοκέφαλων Ικκλησιών. Αποτελεί μάλιστα ΰποχρεωσιν των 

Ελλήνων εκκλησιαστικών ιστορικών και ιστοριοδιφών καί διά τούτο είναι 

αξία συγχαρητηρίων ή Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών διά την δημοσίευσήν 

ταυ την. Καλόν μάλιστα θά ήτο τό άνακοπέν έργον τής Εταιρείας των 

Μεσαιωνικών Ερευνών να συνεχισθή. 

Ώς προς τήν μέθοδον τής εκθέσεως παρατηρούμενοι εξής. 

Επειδή πρόκειται περί υλικού χρησίμου είς τούς Ιρευνητάς τής εκκλη¬ 

σιαστικής ιστορίας τών Ιπαρχιών καί προς άποφυγήν τής επισυναψεως εν 

τελεί αλφαβητικού καταλόγου τών όνομάτων, προεκρίνάμεν άντι να κατατα- 

ξωμεν τάς μητροπόλεις, αρχιεπίσκοπός καί επίσκοπός είς τήν «ταξιν της προ- 

καθεδρίας» αυτών νά άναγράψωμεν αύτάς άλφαβητικώς. Ούτως ο επιθυμων 

π. χ. νά ΐδη τούς επισκόπους τής μητροπόλεως Καισαρείας,^ θα τους ζητη 

είς τό Κ. λεξικογραφικώς κ. ο. κ. Είς τό Κ. συνεκεντρώσαμεν επίσης και τους 

τής Κρήτης (Γόρτυνος κλπ). Επειδή δμως δεν θά ήτο δρθόν νά άναζητωνται 

αί έκκλ. Ιπαρχίαι τών άλλων Πατριαρχείων είς τάς του οικουμενικού εθεωρη- 

σαμεν ορθόν νά διαιρέσωμεν τό δλον υλικόν είς δυο μέρη, ών τό μεν πρώτον 

περιλαμβάνει επισκοπικούς καταλόγους τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου, το 

δέ δεύτερον τών λοιπών Πατριαρχείων καί τής Εκκλησίας τής Κύπρου. 

* 
* * 

Χάριν εκείνων, οί όποιοι ασχολούνται με τά ζητήματα τών επισκοπικών 

καταλόγων η εξώτερον μέ τήν §κκλ. Ιστορίαν τ% ίδιας αϊτών πατρίδος, 

προσβέτομεν τάς κατωτέρω γραμμάς άφιερωμένας είς τήν εκθεσιν τής γενι- 

κωτέρας προσπάθειας τών ξένων και ήμετέρων πρός σύνταξιν της πρόσωπό- 

γραφίας τών επισκόπων τής Ανατολικής Εκκλησίας.^ 

Έκτος τού Εε ζίηϊβη: Οπειίδ Οΐιπδίΐοηιΐδ καί του έν μέρει συμπλη- 

ρούντος αύτόν Οαιτιε: δεπεε Ερίδεοροπιπι οοοίοδίαο εαΐΗοΙιεπε, Κ^ΐδ- 

βοηαε 1873, σπουδαιότατον βοήθημα διά τούς επισκοπικούς καταλόγους 

αποτελεί τό ειδικόν γαλλικόν λεξικόν, Ό\ούοηηζπε άΉίδΙοϊτο εί άε Οεο- 

ο-Γ&ρΙιίε εεείεεί^ίίφιιε, Ραπδ, τό οποίον ήρχισεν έκδιδομενον προτού 

πολέμου. Μέχρι τουδε έξεδόθησαν 5 τόμοι καί εύρίσκονται είς το Α, ώστε 

δυνάμεθα νά φαντασθώμεν ποιαν τεραστίαν έκτασιν θά λάβη τούτο. Είς 

αυτό περιλαμβάνεται πλήρης κατάλογος έκάστης εκκλησιαστικής επαρχίας 

μετά μνείας τών πηγών καί συνοπτικής ιστορίας. Εις τήν "Αγγλικήν γλώσσαν 

διά τήν άρχαίαν περίοδον υπάρχει τό περίφημον Λεξικόν ΟιπδΙί&π Βίο°τ&- 

ρ!ιγ είς 4 τόμους1. 

Είς τήν Γερμανικήν γλώσσαν παρασκευάζεται ήδη υπό τής Ακαδημίας 

τών Επιστημών τής Πρωσσίας πλήρης ή αρχαία έκκλ. προσωπογραφία διά 

τής άποδελτιώσετος τών αρχαίων έκκλ. συγγραφέων τών 7 πρώτων αιώνων. 

Τό έργον εύρίσπεται είς χεΐρας τών εργαζομένων έν τή επιτροπή επί τής 

γνωστής κριτικής έκδόσεως τών Έκκλ. Πατέρων (ΚίτοΙιεηνϋΙοΓίτοπιπιίδδΐοπ 

άβΓ ΡΓοιίδδίδοΙιεπ ΑΙ^αάεηιίε <3ετ λΥίδδεηεεΙιαίίιεη). Τό έργον τούτο θά 

άντικαταστήση πλήρως τό Οΐιπδΐΐ&η Βΐο§Ύ3ρ1ΐ}'. Τά δελτία συνέταξαν πλεΐ- 

στοι Γερμανοί σοφοί ως ό Η&πι&είε, ό Είείζηιαηη, |ΰ1ϊε1ΐ6Γ κ. ά. Ή συμ- 

πλήρωσις καί επεξεργασία τούτων επί τή βάσει τών έν τφ μεταξύ έκδοθεισών 

κριτικώς νέων ή ή έκ νέου φιλολογικών πηγών ώς π. χ. ή ανωτέρω τής 

Πρωσσικής Ακαδημίας καί ή τών Πρακτικών τών Οικουμενικών Συνόδων 

τών έκδιδομένων έκ νέου υπό τού ακαμάτου Εάα&τά δείιτν&τζ (ΑεΙίΐ Οοη- 

είΐΐοπίίη Οεΐηιηιεηϊοοπιπι) θά άπαιτήση χρόνον μακρόν. Τό έργον τούτο 

θά άποβή ώς έλπίζομεν μοναδικόν είς τό είδος του καί πολυτιμότατον είς 

τήν έρευναν τής εκκλησιαστικής ιστορίας, ιδία τής Ανατολής τών 7 πρώτων 

αιώνων, οί όποιοι έχουν θεμελιώδη σημασίαν διά τήν κατανόησιν τής εξελί- 

ξεως τής Χριστιανικής Εκκλησίας. Δεν είναι ανάγκη νά μνημονεύσω τά 

μεγάλα Λεξικά ώς π. χ. τήν Κε&1επεγο1ορΜίε ίϋτ ρτοίεδί&ηΐίδείιε Τ1ιεο1ο§·ίε 

υηά Κίτεΐιε, καί ιδία τό Α ΒΐοξταρΙχίε&Ι ΌίεΒοηαι·γ οί ίΗε δ^ΐπΐδ υπό 

Ρ. Ο·. Ηοίτνεείί, Εοηάοη 1924. 

Παρ’ ήμΐν υπάρχει πλήθος πραγματειών άφορωσών ιδία είς τήν εκκλη¬ 

σιαστικήν ιστορίαν τών μέσων καί νεωτέρων χρόνων τών εκκλησιαστικών 

επαρχιών τής Ανατολής καί ιδία τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου. Πλήρης 

βιβλιογραφία τούτων δεν υπάρχει. Σημειούμεν προχείρως τά εξής. 

Έκτος τών υπό τού Μ. Γεδεών ανωτέρω μνημονευθέντων πρβλ. δσα 

έδημοσιεύ&ησαν εν τή έφημερίδι «Κων/πόλ,ει» καί ε?ς πολλούς τόμους της 

«Έκκλ, Αλήθειας», τής οποίας, άτυχώς, δέν υπάρχει εύρετήριον. 

Τό έργον τής συγκεντρώσεως τών επισκοπικών καταλόγων καί έν μέρει 

τής συντόμου έξιστορήσεως τού έκκλ. παρελθόντος τών σπουδαιότερων πόλεων 

τής Ανατολής υπόσχεται νά έκτελέση έν μέρει ή επ’ αίσίοις οίωνοΐς άρξα- 

μένη έκδοσις τής «Θρησκευτικής καί Χριστιανικής Εγκυκλοπαίδειας», ήτις 

επίσης σπουδαίως θά ύποβοηθήση τό εργον τής εκκλησιαστικής προσωπο- 

1 Είδικάς πραγματείας τών Γάλλων καί Ιδία τών ΑδεοητρίΐοηπΐεΙεδ ευρίσκει τις 

καί είς τό περιοδικόν «ΕοΙιοβ ά’Οπθηΐ». 

Επετηρις Εταιρείας Βυρ,αντ. Επουδον, έτος ΙΒ', 10 
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γραφίας. Εις τά οικεία δήλα δή άρθρα αυτής θά περιληφθή ου μόνον σύν¬ 

τομος εκκλ. ιστορία των μεγαλύτερων μητροπόλεων ή αυτοκέφαλων αρχιεπι¬ 

σκοπών του Οικουμενικού Πατριαρχείου, άλλα καί έν τελεί έκαστου άρθρου 

πλήρης, κατά τό δυνατόν, χρονολογικός κατάλογος των ιεραρχών μετά της 

σχετικής βιβλιογραφίας. Οι κατάλογοι, ούς συνέταξεν ό αείμνηστος Άλεξού- 

δης, αποτελούν τό πρώτον βοήθημα τής εργασίας ταύτης1. "Ηδη εις τά 

κυκλοφορήσαντα τεύχη υπάρχει σύντομος εκκλ. 'Ιστορία τών μητροπόλεων 

Άγκυρας, Άδριανουπόλεως, ΆΦηνών, Άμυκλών και Τριπολιτσας, 

"Αργους και Ναυπλίου (μετ’ επισκοπικών καταλόγων) γραφεΐσα υπό τού 

ύποσημειουμένου. Περί τών μητροπόλεων Αίνου, Αιτωλοακαρνανίας, ’Αμα- 

σείας και Άπαμείας εγραψεν εν τη αυτή έγκυκλοπαιδείρ ό Εύλογ. Κουρίλας 

Λαυριώτης, μερικά δμως σημεία έν τοΐς άρθροις τούτοις δέον νά έπανε- 

ξετασθώσιν. 
Ά&ηνών, επισκοπικός κατάλογος παρ’ έμοί καί παρά Χρυσ. Παπα¬ 

δοπούλα), Ή Εκκλησία Αθηνών, Αθήναι 1928 λ 
Αιγαίου Πελάγους, (Ρόδου, Καρπάθου κλπ.). Έν «Έκκλ. Αληθείς;» 49, 

1912 σελ. 849. βλ. και Π. Ζερλέντη, Ίστορικαί έρευναι περί τής Εκκλη¬ 

σίας τών Νήσων τής Άνατολ. Μεσογείου θαλάσσης τόμ. 2, Έρμου πόλις 1913 

καί 1922. Τρύφωνος Εύαγγελίδου, Ή Εκκλησία τής Ρόδου, έν τή 

«Έπετ. τής Εταιρείας Βυζ. Σπουδών τόμ. Τ'. σελ. 145». 

Αίγιαλείας, Θεολογία 1935 σελ. 70. 

"Ανδρου, υπό Δ. Πασχάλη έν τή «Θρησκ. Χριστ. Εγκυκλοπαίδεια». 

Αχριδών, έκτος τών Η. Οεΐζοτ Όογ Ραΐτί&οΐιαί: νοη Αοίιτίάπ 

Εοίρζί^ 1902 καί έν Δ. I. Ε. Ε. 4, 545 Θεολογία 8, σ. 356 καί 10, σ. 64 καί 

143 καί Ιτν. δηε^τον Ιδίοιτ^ 113. Οοΐιπάδίτ&ΐα ατοΐιίβρίδοορηίΐ 1924. 

Βρεσ&ένης, Φ. Κουκουλέ, Ιστορία τής Βαμβακούς σ. 34. 

Γρεβενών, Λεύκωμα Έκατονταετηρίδος 1922 σελ. 90. 

Διαυλείας και Ταλαντίου, έν «Έκκλ. Φάρα)» Αλεξάνδρειάς, τομ. β . 

σελ. 409. 
Δρυϊνουπόλεως, επίσκοποι, «Νεολόγος» Κων/πόλεως 11 Μαρτίου καί 1 

καί 20 Απριλίου 1894. Π. Πουλίτσα, Κώδιξ Δρυϊνουπόλεως καί Άργυ- 

ροκάστρου. («Ηπειρωτικά Χρονικά» 5, 76 έξ.) 

Δυρραχίου, Λεύκωμα Έκατονταετηρίδος, 1922, σελ. 90. 

1 Ή αναδημοσίευαις μέρους τούτων εν τφ ΣΤ'. τόμφ της Εκατονταετηρίδος τής 
'Ελλ. Έπαναστάσεως (1922) υπό τοϋ κ. Μ. Γεδειον μετά προσθηκών είναι χρησιμωτάτη. 
’Εκεΐ υπάρχουν και πολλοί κατάλογοι επισκόπων άλλων μητροπόλεων ίδια απο του 

1821 μέχρι τοΰ 1921. 
* Πρβλ. καί Γ. Σωτηρίου, Εύρετήριον τών Μνημείων τής Ελλάδος, τεύχος Α. 

Άθήναι 1927. Γ ε ρ. 1. Κ ο ν 18 ά ρ η, Πότε προήχθησαν αί Άθήναι είς Μητρόπολιν, 

Πρακτικά τής Ακαδημίας Αθηνών. 1935 σελ. 285 έξ. 
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Ηπείρου, Ά λ ε ξ ο ύ δ η Ανθίμου, Ιστορία τής Ίεράς Μητρ. Β ε λ ε- 

γράδων, Κέρκυρα 1864 καί «Έκκλ. Αλήθεια» Κ,28δ, «Δελτίον Ίστορ. Εθν. 

Εταιρείας» Ε' 352, Σεραφείμ, Βυζαντίου, Δοκίμιον ιστορικής τίνος περ ί¬ 

λή ψεως "Αρτης καί Πρεβέζης, Άθήναι 1884. Επισκοπή Βελλας Ν. Ελλ. 

Εύρετήριον σελ. 196. Βουθρωτού, Δ.Ι.Ε.Ε. 3, 548 έξ. ^ _ 

Ήρακλείας, Μ. Γεδεών, πέντε εύγενεϊς έκ Αέρου αρχιερείς Ηράκλειας 

«Θρακικά» τόμ. Ε'. Ε. Σαβράμη, Κώδιξ μητροπολιτών Ήρακλείας, 

Άθήναι 1935. 9 „ , 
Θεσσαλίας, Ν. Γιαννοπούλου (ΐδε παραπομπας εν τφ κειμενφ 

εΐς λέξιν Λάρισσα κλπ.) καί έν τή «Θεολογία» τού 1933, 1934, 1935, ^ 

(τεύχος Ιουνίου). ΤεζεκιήλΘεσσαλιώτιδος, Αυτόθι έτος 7ον σελ. 241 

καί Δ.Ι.Ε.Ε, 2, σελ. 19 εξ. ν ~ >* 
Θεσσαλονίκης, έν τφ «Γρηγορίω Παλαμα». Βλ. και τα εν τη « Ανα- 

πλάσει» τού 1915 ύπό Χρυσ. Παπαδοπούλου. _ 

Θράκης, Ύπό Σάρδεων Γερμανού έν τφ περιοδικφ «Θρακικα» 

τόμ. 6. Τοΰ αύτού, Έν «Έκκλ. Φάρα» 1936. 
■Ιωαννίνων, Μητροπολιται καί Μητρόπολις. Έβδ. Επιθεωρησις ^Νεο- 

λόγου» 1889 ύπό Β. Μυστακίδου σελ. 364. Τού αύτου. Μητρ. Ιωαν- 

νίνων Κωνσταντινούπολή 1894. Π α π αρ ρ οό ση ς, Ή μητρ. Ίωαννινων. 

Επίσκοποι, “Ηπειρος: Φ. Συλλ. 1921. 91-92. ’Αθηναγόρα, πρφην Παρα¬ 

μυθίας Ή Εκκλησία Ιωαννίνων, .Ήπειρωτ. Χρονικά» τομ. 3 σελ. 3-4». 

Ε. Σαβράμη, Σύμβολα! είς τήν Έκκλ. Ιστορίαν τών Ιωαννίνων, Ιωαν- 

νΐν“ Καλαμάτας, «Έκκλ. Φάρος» ΙΑ'.28 έξ. ΙΔ, 27 εξ. Ν. Βέη, έν Λ.Ι.Ε.Ε. 

τόμ. Τ' καί Άθήναι 1909. 

Κέας, Ν. Ψύλλα, Ιστορία τής νήσου Κέας 1921. 

Κεφαλληνίας, Λεύκωμα Έκατονταετηρίδος 1922 σελ. 175. ^ 

Κορίνθου2, «Τερός Σύνδεσμος» 1916 ύπό II α ρ θ ε ν ι ο υ Π ο λ α κ η 

καί Χρυσ. Παπαδοπούλου, Ή μητρόπολις Κορίνθου «Άνάπλασις» ΚΖ 

(1915) Άριθ. 444. , , 
Κοβυτσάς, Δ I. Ε. Ε. τόμ. 5 σελ. 136, 139, 147 έξ. και Λεύκωμα Εκα¬ 

τονταετηρίδας Άθήναι, 1922 σελ. 87 καί Ν. Κ. 17 Δεκέμβριον 1891. 

Κορώνης, Θεολογία τομ. 90ξ σελ. 64. , , 

Κύπρου, Χρ. Παπαδοπούλου, α') ΑΙ επισκοπαί τής εκκλησίας 

Κόπρου. «Έπετηρις Πανεπιστημίου» 1917-1918, έν Άθήναις β') ή εκκλησία 

Κόπρου επί Τουρκοκρατίας (1571 - 1878), Χαηκέττ- Π απαιωαν ν ου, 

Ιστορία τής ορθοδόξου έκκλησίας τής Κόπρου, Ιν Αθήναις 1923. 

1 Ν. Β έ η, έν Έπετηρ. Έτ. Βυζ. Σπ. Β'. σελ. 122. , 
2 Ν. Βέη, Χρυσοβέργης μητρ. Κορίνθου. Έπετηρ. Ετ. Βυζ, που ων χ μ· 

οελ. 122 ένθα καί περί Λαρίσσης. 
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Αακεδαίμονος, Δ. X. Δ ου κακή, Κατάλογος των Μητροπολιτών, 

Αρχιεπισκόπου καί επισκόπων τής έπαρχίας Αακεδαίμονος. «Ιερός Σύνδε¬ 

σμος* άρ. 181-185 (15 "Ιανουάριου 1912 15 Ιανουάριου 1913). 

Ααρίσοης, Λεύκωμα σελ. 150. 

Αέαβον, Κύστρ. Δράκου, Μελέτη επί τής ιστορίας τής εκκλησίας 

της Λέσβου, Δράμα 1928. 

Μεθώνης, «Έκκλ. Φάρος» Τ'. σελ. 24-42 Θεολογία τόμ. 5°* σ. 342. 

Μελενίκον, «Έκκλ. Αλήθεια» 1892 σελ. 404. Ν Κ. 25 Ιουνίου 1891. 

Μεσσήνης καί Άνδρούσης, «Έκκλ. Φάρος» Β'. σελ. 340 εξ. 

Μηθνμνης, * Κωνσταντινούπολις» 15η καί 18η Δ/βρίου 1897 καί Ν. Κ. 

1 Ίουν. 1891. 

|θ Μονεμβασίας, εν «Εοΐιοδ (ΙΌτίεπί:* 1933 σελ. 161 υπό ΕαιίΓεηΙ:. 

|ρ Ν. Βέης, έν Δ. I. Ε. Ε. 1903. 

|!| Μυτιλήνης : «Καλός Ποιμήν» Περιοδικόν έν Μυτιλήνη, 1936 καί Ν. Κ. 

|| 7 Μαΐου 1891. 

Νικαίας, υπό Γεδεών, εν «Έκκλ. Άληθεία» 4 Αύγ. 1912. 

|Π Νικοπόλεως, Κατάλογος μητροπολιτών υπό Ανθίμου Άμα σε (ας. 

«Νεολόγος» Κων/λεως 1891. Νικόπολις-Πρέβεζα υπό Φουρίκη^έν «Ήπει- 

ρωτικοϊς Χρονικοίς» 3,116, 4, 263, 5, 211. Παραμυθίας, Εύροίας, Φιωτικής καί 

Βουθρωτοΰ, έπισ. κατάλογος υπό Δ. Παναγιωτίδου, Κωνσταντινουπό¬ 

λεως «Νεολόγου» Έβδ. Έπιθεώρησις 7 Φεβρ. 1893. 

Παραμυθίας, Ν. Κ. 1 Ιουλίου 1892. 

Μ Παροναξίας καϊ Δήλου, Ιεζεκιήλ Βελαν’ιδ ιώτου, Αί έπισκοπαί 

Παροναξίας καί Δήλου «Ίερομνήμων» Βόλου έτ. Β' (1907) άριθ. 7-8. 

|ί Πατρών, Στεφάνου Θω μο πούλου, Επίσκοποι, Μητροπολΐται καί 

Αρχιεπίσκοποι Πατρών «Ιερός Σύνδεσμος» άρ. 76-79 (15 Ιουνίου 1908- 

1 Αύγούστου 1908). 

|ΐ| Ρασκαηρασρένης, Ν. Κ. 16 Δεκεμβρίου 1891. 

Ρέοντος καί Πραστοϋ, ύπο Δουκάκη. Θεολογία, 1, σ. 109 καί 298. 

Ρόδου, Ν. Κ. 14 Απριλίου 1891. 

Σάρδεων, υπό του νυν μητροπολίτου Γερμανού. Περιοδικόν «"Ορθο¬ 

δοξία* Κων/πολις 1928. Εις ιδιαίτερον τεύχος σελίδες 128, Έπ. "Ετ. Βυζ. 

Σπουδ. Τόμ. Τ' σελ. 409 έξ. 

Σερβίων, Έφημερίς «Ήχώ τής Μακεδονίας», Κοζάνη 1930-81 άριθ. 

943-8, 950-2, 954 καί 955 καί Ν. Κ. 1892 Άπρ. 1. 

Σερίφου, 'Γρ Εύαγγελίδου, 'Π νήσος Σέριφος, έν Έρμουπόλει 1909. 

.Σερρών, Λεύκωμα Εκατονταετηρίδας, σελ. 86. 

Σκιάθου, Τρ. Εύαγγελίδου, Ή νήσος Σκιάθος, έν Άθήναις 1913. 

Τήνον, κατά τούς μέσους χρόνους. «Έκκλ. Φάρος» ΚΔ'. σελ. 302. 

ι 
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Τραπεζοϋντος, υπό μητρ. Χρύσανθού έν τφ 4 καί 5 τόμφ τού 

«Αρχείου τού Πόντου», Άθήναι 1936. 

Φιλιπσιουπόλεως, «Έκκλ. Αλήθεια» 1913 σελ. 268 εξ. καί «Έκκλ. 

Φάρος» Β', 193 εξ. Δ. I. Ε. Ε. 3, 354 έξ. 

Χειμάρρας, «Νέα έπιθεώρησις» Κων/πόλεως 10 Αύγ. 1894. 

Χριστιανουπόλεως, υπό Ζερλέντη είς τό Η' τεύχος τής «Τστο- 

ρικής του βιβλιοθήκης», Άθήναι 1922 καί «Έκκλ. Φάρος», Α'. σελ. 366. 

Αρκετούς επισκόπους ΐδε έν Δ. I. Ε. Ε. 3, 468. Σπουδαιότατον υλικόν 

διά τούς μεσ. χρόνους παρέχει έπίσης όκ. Κ. Κωσνταντόπουλος εν 

τω έ'ργω αυτού, Βυζαντινά Μολυβδόβουλλα τού εν "Αθήναις Νομισματικού 

Μουσείου. "Αθήναι 1917, ("Αθηνών, Αίγίνης, Θηβών, Ν. Πατρών, Εύρίπου, 

Ώρεού, Κορίνθου, νΑργους, Πατρών, Μεθώνης, Χίου, "Άνδρου, Δυρραχίου, 

Κέρκυρας, Σάμου, Θεσσαλονίκης, "Ερισσού, Χαλκίδος καί Ώρεών, από σελ. 12 

έξ. καί έως 282 έξ. Άπό τής σελ. 36 έξ. καί 290 έξ. μνημονεύει πλείστους των 

Έκκλ. τής Μ. Ασίας). 

διάφορα. Μ. Γεδεών, Ειδήσεις ΐστορικαί παροραθεΐσαι, εν «Εκκλη¬ 

σιαστική Άληθεία» 1912 (Σ/βριος). Τού αυτού, Ανακοινώσεις έν τοΐς 

Πρακτικούς τής Ακαδημίας Αθηνών, τόμ. 6ος σ. 144 καί τόμ. 10°^ Τού 

αυτού, Πατριαρχικοί Εφημερίδες Μέρος Α' (1500-1600) έν Άθήναις 1936 

καί είς τά έν τω κειμένφ μνημονευόμενα δημοσιεύματα. ΙΤρβλ. κ. Κ. Δυο- 

βουνιώτου: Αί Έκκλ. ειδήσεις των βραχέων Χρονικών Σπ. Λάμπρου. 

Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., Τόμ. ΙΑ' σελ. 3. Έπίσης είς τά περιοδικά «Νέος 

Έλληνομνήμων» «Θεολογία», «Έπετηρίς τής Έταιρ. Βυζ. Σπουδών», «Νησιω¬ 

τική Έπετηρίς», «ΒΥζειηΙίιπεοΙι-Νου^πεοΙιίδοΐΊο ^ΙΐΓΜοΙιβΓ» τού κ. Νικ. 

Βέη, «Βγζ3.π1:πιί5θ1ΐ6 Ζθΐίεοΐιπίί:», «Δελτίον τής Τστορικής καί "Εθνολογικής 

Εταιρείας», «Ιερός Σύνδεσμος», «ΕοΗοε ά’ΟπεηΙ;», «Γρηγόριος ό Παλα- 

μάς» ή καί είς διάφορα φυλλάδια κυκλοφορούντο είς τάς έπαρχίας μνημο¬ 

νεύονται νέα ονόματα έπιοκόπων, των Βυζαντινών ιδία χρόνων. Πάντα ταύτα 

είναι ανάγκη νά συγκεντρωθούν βιβλιογραφικούς. Τό πρόχειρον αυτό σημείωμα 

σκοπόν έχει νά δείξη τούτο μέν πόσον πολλά είναι τά δημοσιεύματα, τούτο δέ 

νά υπόδειξη την ανάγκην τής συλλογής καί επεξεργασίας αυτών. 

1 Δέν μνημονεύω ενταύθα τά έργα τοΰ Παπαδοπούλου - Κεραμέως καί τό Αοίε εΐ 
ϋίρίοιηεΐα υπό ΜΠςΙοβϊοΙι - Μΰΐίει*, διότι μνημονεύονται μετ’ άλλων είς τό κείμενον τοΰ 
Μυστακίδου. Των περιοδικών «Άθηνάς», «Νέου Έλληνομνήμονος» (πρβλ. XV 326-331) 
καί Έπετηρίδος τής Εταιρείας των Βυζαντινών Σπουδών» περιεχόντιον άξιολόγους 
πραγματείας περί πολλών έπιοκόπων, καί καταλόγους, δέν θείορώ άναγκαΐον νά μνη¬ 
μονεύσω τάς καθ’ έκαστον μελετάς, διότι έχουν ευρετήρια, είς τά όποια δύναται ό μελε¬ 
τητής νά καταφύγη άμέσοις καί νά εύρη είς την ο.ίκείαν λέξιν π. χ. ’Αδριανούπολις, 
Άργος κλπ. τάς σχετικάς παραπομπάς είς τούς τόμους. Τό αυτό, έν μέρει, ισχύει καί 
διά τό Εύρετήριον των τόμων τοΰ Περιοδικού τοΰ «Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντι- 
νουπό?.εως» τό έκδοΰέν έν τέλει τού επί τή πεντηκονταετηρίδι αυτού έκδοθέντος τόμου 
(παράρτημα τού ΛΔ'. τόμου). 
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Διά τό ζήτημα τής γνώσεως τής Εκκλησιαστικής Γεωγραφίας των μέσων 
χρόνων ΰπάρχουσι αρκετά βοηθήματα εις τάς ξένας γλώσσας, νεωστι δέ εκτός 
του ανωτέρω μνημονευθέντος, έν τφ ΚΒτόμω τής Μ. Ε. Εγκυκλοπαίδειας 
καί τό του Γερ. Ίωαν. Κονιδάρη, Αί μητροπόλεις καί άρχιεπισκοπαί του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου καί ή τάξις αυτών. (Τεύχος Α'. τόμ. α . Αθήναι 
1934. Έν τή σειρά «Τεχίο από ΡοΓδοΙιιιηξβπ» κλπ. ΒεΐΙιεΚ Ν° 13 των 
^ΙΐΓΒαοΙίθΓ του κ. Νικ. Βέη), Πρβλ. καί του πατρός Σ,άμ γ ε η ί: έν Βγζ3Π- 

Ιίοη τόμ. 7. (1932) σελ. 512-526 κριτικήν τής εργασίας του αειμνήστου Ε.Οογ- 
1&πά: Οοτριίδ Νοίΐΐΐ&πιιη Ερίδοορ&ίαιη κλπ. Είδικώς διά τήν Ελλάδα πρβλ. 
Ν. Βεοδ: Βεΐΐτϋ^ε ζατ ΚίτοΙιΗοΙιε Οεο^ταρίιίε Οποοίιεηίαηάδ ίπι Μΐί:- 
Ιεΐαΐΐετ από Νεαετεπ ΖείΙ, έν «Οτίοηδ ΟιπδΒ&ηιΐδ» 1914 σελ. 238- 278. 

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 

Β. Ο. Η. = Βηΐΐεΐίη άβ Οοττεδροηάίΐηεο Ηβΐΐέπίςιιε. 
Ο. I. Ο. = €οΓριΐ5 Ιηβοήρΐϊοηιιπι Οτίεο&πιιη. 
Δ. I. Ε. Ε. = Δελτίον της Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας. 

Ν. Σ. = Νομική Συναγωγή. 
Π. Κ. — Πατριαρχικοί κώδικες. 
Π. Π. = Πατριαρχικοί Πίνακες (Μ. Γεδεών). 

Κ. Ε. Ο. = Β-βντιβ άεε ΕΙυάβδ Οτεοςιιεδ. 
Ν- Κ. = Νεολόγος, Έφημερίς έν Κωνσταντινουπόλει. 

(·)·) = Τό σημβίον τοΰτο χρησιμοποιεί ό Μυστακίδης διά νά δηλώση δτι ό άναφε- 

ρόμενος επίσκοπος άπεβίωσε κατά τό σημειούμενον έτος. 
* ΔΓ αστερίσκου σημειοϋνται τά ονόματα των επισκόπων, οΐτινες δέν περιλαμβά¬ 

νονται εις τούς γνωστούς επισκοπικούς καταλόγους 

’Αθήναι 21η Μαΐου 1936- 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝ. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ Δρ. Θ. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Β. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ 

"Ινα συμπλήρωσής καταλόγους Πατριάρχων, δρα δοΗ1αηιβθΐ·§ ογ 
Κ.Ε.Ο. 1891 (Ν° 14)* 1892, 1894 καί 1900 (Ν° 55) Κ 

“Ιδε καί Βγζ. ΖείΙδΛπίί VIII, 1899, 392 - 401. 

1891 σ. 113 καί Κοσμάς αρχιεπίσκοπος Καραβιζυης (πλήν τοΰ έν Σιγιλ- 
λιογραφία σ. 120), σ. 114 τοΰ πατριάρχου Νικολάου, σ, 117 Θηβών δυο. 
Γερμανός καί Κωνσταντίνος, σ. 122 Προΰσης Λεόντιος καί Κοσμάς (Σιγ- 
γιλλιογρ. σ. 250). Ε' σ. 2149 τοΰ Ο&βτοί λεξ. ά’ΑτοΙιέοΙ. ΟΙιτεΙίβηπβ. 

ΣΥΡΙΑΣ 

Β.Ο.Η. 1897 σελ. 52. 
Κεραμέως, Τακτικόν των Όρθοδόξων Εκκλησιών ιζ'-ιη' αίώνος. 

Δ. I. Ε. Ε. σ. 468 εξ., Ταόΐε άοδ Αηίοΐβδ ό’ «ΕοΚοδ ά’Οπβπί». 
ΤαηχΙ ΜΐοΗαβΙ, Βίε ρ&ρδίΐίοΐιεη Κοπζίοίοτόηπποεη νοπ 1200-1500 

ΙηδΟηιοΙί 1894- Υπάρχει κατάλογος έν σ, 28 επισκοπών ίη Οτίεοϊ&, 
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ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ 

ΑΓΧΙΑΛΟΥ 1 (Θράκης) 

Παρ&ένιος, έγένετο εν τφ ,ζρλ' μηνί Ίουνίφ Άδριανουπόλεως, του 
’Αδριανουπόλεως Ανθίμου προβιβασθέντος εις τον άγιώτατον Πατριαρχικόν 

θρόνον 2. 
Χριστόδουλος 3, έγένετο τω. καί τφ Ίουλίω τοΰ ,αχκη' Φιλιππου- 

πόλεως, άνθ* οΰ ό επίσκοπος Αγαθούπόλεως. 

Μητροφάνης έγένετο Άγχιάλου. 

Ιωακείμ, οΰ άποθανόντος ό πρωτοσΰγγελλος. 

Κάλλιατος τφ ,αχξβ' Ίουλίω. 

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

Νεόφυτος: έχειροτονήθη μηνί Σεπτεμβρίφ 1644 Ίνδ. γ'· Έκ χειρο¬ 

γράφου Παναγίου Τάφου έν Κων/πόλει 184.. (Λάμπρου, Ν. Έλληνομνή- 

μων Ζ' 189)4. 

ΑΘΗΝΩΝ 

Προτάσσονται τοΰ καταλόγου αΐ εξής σημειώσεις: 
Βοηθήματα: 1) Συνοπτική κατάστασις τής Πόλεως Αθηνών υπό Διονυ¬ 

σίου Σουρμελή, Αθήναι 1842, 2) Καταλάνοι έν τή Ανατολή, οΐς προστεθή- 

σεται καί ανέκδοτος χρονογραφία των Αθηνών υπό Σταματιάδου 1866, 

3) Αοία ΡαΙπ&ΓοΙιαΙπδ ΟοιίδϋαηίίηοροΗΐ&ηΐ, ΜΠΊοδίοΙι εΐ I. Μαΐίετ. 

4) Μαθά, κατάλογοι Πατριάρχων 5) Εε βαΐεη 6) Σαθα, Μεσαιωνική Βιβλιο¬ 

θήκη Τόμ. γ' 7) «Σωτήρ» Περιοδικόν έν Άθήναις Τόμ. Α' σ. 123-125, 

138- 140, 157-159-173- 176, 187 - 189 καί Β' 9-13, 29- 30, 37 - 39, 

58-63,77- 79. 
Αί Αθήναι εκυριεύθησαν τφ Ίουνίφ 1456 καί περιήλθον εις τήν κατο¬ 

χήν τών Τούρκων (σ. 520 Δοΰκα, έν τφ συνεκδιδομένφ Χρονικφ). 
Έπί Νικήτα Αρχιεπισκόπου Αθηνών προήχθησαν αί Αθήναι εις 

μητρόπολιν έπί Βασιλείου Μακεδόνος. "Ορα Μοπίίαιιοοη, ΒίΒΗοΐΙιεοα 

σελ. 104. 

1 Εις τό περί τών επισκόπων Σίς τής Κιλικίας δελτ ίο ν σημείου τα ι: Περί Αγκυρας 

δρα. . . Β. Ο. Η. Ιηδοτΐρίϊοηδ άε 1& Ο&ΐαΐΐε βΐ άη Ροηί. 

! Ν. Κ. 28 Ίουλ. 1891. 
* Εις τό περιθώριον είναι γεγραμμενον διά μολυβδίδος: μήπως Χριστόφορος; Η 

πηγή δέν σημειοΰται. 
4 Πρβλ. αύτόθι, Α' 61, 200 καί 209. 
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ΈπΙ Ανδρονίκου από 28ου έγένετο 35°« την σειράν. Μνημονεύονται 

Έπισκ. Αθηνών εν 0.1.Ογ. IV., Κ. άε Ι’Οπεηί Ιαίίη, 1894 του Οηιοπί:. 

(σπουδαϊον). 

Σφραγίς. «"Αθηνών ποιμένος "Ιωάννου» Β. 0. Η. 1893 σ. 74 και σελ. 

76 Σωτήρος» (βλ. άνωτ.) περί ποιμένων Αθηνών. 

'Ο Ιωάννης ήκμασε τφ 1086 (/ςφ4ε== 6595 Ίνδ. ι.')Κ Είναι ό Ιωάννης 

Βλαχερνίτης δ εξ επιγραφής κίονος του Παρθενώνος1 2 ήδη γνωστός: έκ 

0.1. Ο. ΰπ’ άριθ. 9366. Τότε ήκμαζε, τφ 1085, και άνήκεν εις την εκκλησίαν 

(κλήρον) των Βλαχερνών τής βασιλίδος. Τρίτος την σειράν Ιωάννης εν τή 

σειρά τών επισκόπων "Αθηνών, ών δ μέν "ή 714 ό δέ τό *|· 819°. 

* Γεράσιμος, παρών έν τή γεγονυία επί Μανουήλ Κομνηνοΰ (12 αιώ- 

νος) έν τφ Βλαχερνών Παλατίφ συνόδω. ("Ορα Τπίεΐ, ΤΰΒίπο'επ 1832-34 

σ. 19, ορα τό έν τελεί Δαλισανδοΰ σημείωμα). 

* Νεόφυτος, τφ 1336 ό Ιερομόναχος, οΰτος γίνεται "Αθηνών καί Εύρί- 

που (ΜΒεΙοδίοΗ τ. Α' 483). 

°Ισίδωρος, (1456). 

Λαυρέντιος, (1528-1546;) (Σχεδίασμα Παρανίκα σελ. 38 καί 78 «Σωτή¬ 

ρος» έτος Β'). 

Κάλλιατος, (1550) Αυτόθι. 

Νικάνωρ, (1574-1591) Σχεδ. Σάθα σ. 142. Σιγίλλιον ανέκδοτον Εθνι¬ 

κής βιβλιοθήκης. 

Θεοφάνης (Α')., (1591-1595) δ Πατριάρχης. Επτά μήνας μόνον τφ 

1594. "Ορα Καρΰκη έν σημειώσει μου Κρουσιακών έν «Παρνασσού» τόμ. 1, 

άριθ. 435. 

Νεόφυτος, τφ 1600, καί Πατριάρχης μέχρι του 1602 καί τό Β' 1608- 

1614, δτε εξορίζεται εις Ρόδον, δπου άπέθανε. Άγιώτατον καί ένάρετον 

προσαγορεύει αυτόν Μάξιμος ό Μαργουνιος έν επιστολή, (Νεοελλ. Φιλολογία 

Σάθα σελ. 217\ πρβλ. Εο βυίεπ, Οπεπδ ΟΙιπδΗ&ηιΐδ 330-332, Κομνηνοΰ 

Ύψηλάντου: Τα μετά την "Αλωσιν 121 - 127). 

1 Είς τό περιθώριον υπάρχει διά μολυβδίδος τό έτος 1087 καί «όρα ιδιαίτερον 

Ούσπένσκη. σ. 33». 

5 Πρόκειται περί τών χαραγμάτων τοϋ Παρθενώνος τών δημοσιευθεντων υπό τοΰ 

ρώσσου άρχιμ. ’Αντωνίνου υπό τον τίτλον: Αί χριστιανικοί έπιγραφαί έν Άθήναις, 

Άθ-ήναι 1847 σελ. 56. 

3 Πρόκειται περί επισκόπων γνωστών έκ τών χαραγμάτων, ήτοι Ίωάννου τοϋ γ'. καί 

τοϋ μητροπολίτου Ίωάννου τοΰ Δ'. Ά ντ ω ν ί ν ο υ ένΟ’ άν. σελ. 64. Εις τό σημεΐον τοϋτο 

ό Μυστακίδης σημειοΐ, οτι πρέπει νά προστεθούν είς την σειράν τοΰ 1.6 βιάση. 

4 Αί χρονολογίαι δέν είναι ακριβείς. Πρβλ. Γ. Σωτηρίου, Εύρετήριον μνημείων 

Α'σελ. 24. Ό Νεόφυτος β' 1596- 1602. Χρυσ. Π απαδοπού λου, Εκκλησία Αθη¬ 

νών, Άθήναι 1928 σελ. 111, 
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Σαμουήλ, Σάθα, Μεσαίων. Βιβλιοθήκη τόμ. Γ', «Έκκλ. Αλήθεια» τόμ. 

Β' σ. 78, Άπριλίφ γ'. Έξ "Αθηνών ήτο. "Αποθανόντος τοΰτου δ 

Ναθαναήλ τφ 1602 κατά Δεκεμβρ. γ . 

’Άν&ιμος (ό Β'.) μέχρι 1612 Ε 
Θεοφάνης, δ Β'. (Μονής Φιλοσόφου, συγκ. «Έκκλ. "Αλήθεια» τόμ. Β . 

σ. 668), 1622 «Έκκλ. "Αλήθεια», 1899 σ. 24. 

Μητροφάνης, (τφ 1633 «Σωτήρος».(;) ·. 

Σωφρόνιος, (Β'.) τή 9» Δεκέμβρ. τοΰ 1633, αποθανόντος τοΰ Θεοφά- 

νους. Οΰτος καθαιρειται τφ 1636 επί Νεοφύτου τοΰ Γ'. καί γίνεται δ τέως 

επίσκοπος Ταλαντίου καί Διαυλίας 
Δανιήλ, Μεταξύ τοΰτου καί τοΰ προκατόχου αΰτοΰ διχόνοια δόντος 

παραίτησιν τή 21 Φεβρ. 1638. Διχόνοια, περί ής δρα Μεσ. Βιβλ. τόμ. Γ'. 

σ. 574 κ.έ. Ό Σωφρόνιος δίδωσι παραίτησιν τή 19^ "Οκτωβρίου 1638, 

ειτα γίνεται Βιδΰνης αντί τοΰ καθαιρεθέντος Γαβριήλ τφ 1648, οτε άπε^- 

βίωσε. Έν σιγιλλίφ τής έν Άνδρω Μονής Αγίας υπογράφεται πριόην τφ 

1640. Ό Δανιήλ παραιτεΐται τφ 1651 είς τον (ούτως) Ταλαντίου "Άνθιμον (Γ'.) 

(Τό Ταλάντιον γίνεται από αρχιεπισκοπή; επισκοπή τοΰ "Αθηνών. Σάθα, Μεσ. 

τόμ. Γ' σελ. 591) επί πέντε μήνας δτε (πρβλ. Έκκλ. Άληθ. 1907 σ. 538 του 

Ζερλέντη) 3 4 *. 
Ιάκωβος, — 1652, είτα τό γ'. ό Δανιήλ, δστις μετά 3ι/2 έτη παραιτεΓ 

ται. Τον "Άνθιμον ευρίσκω μέχρι τοΰ 1679. Είτα "Ιάκωβον τόν Β ή δστις τφ 

1691 έτελεΰτησεν έν Ναυπλίφ. Σημ. Ίφ 1662 ευρίσκω τόν Αθηνών 
*Ανΰιμον, ΰπογράφοντα έν τφ ύπομνήματι τοΰ κωδικός 333 καί τφ 

1671 εύρίσκεται έν Συνοδικοΐς έγγράφοις (σελ. 72). *Ην ό διακριθείς και 

έργασθείς προς διάδοσιν τών γραμμάτων έν Άθήναις τφ 1676 κατά Ιίαρα- 

νίκαν, Σχεδίασμα σελ. 99. 

Αθανάσιος (β'.), Τφ 1686 ΓΙ. Κ. 333, εξ. παρητήθη μέχρι τοΰ 1689. 

Μακάριος (ό β'.), ό Πελεκάνος, — 1693 δ. 

Κύριλλος, (β'·). 
Μελέτιος (δ β'.), ό διδάσκαλος τής Έπιφανείου Σχολής. Τφ 16926 Ναυ- 

1 Καί ή χρονολογία αυτή είναι προβληματική. Χρυσ. Παπαδοπούλου, Ενθ άν. 

Κύριλλος ό α'. περί τό 1611. Αυτόθι. 
5 ΌΧρυσόστ. Π απαδό πουλος, τόν φέρει κατά τό 1619, μεθ’ δ ακολουθεί 

(αυτόθι σελ. 56) Θεοφάνης ό β'. 1620 (;) — 1633. 

4 Κατά τόν Χρυσ. Π α π α 6 ό π ο υ λ ο ν ένθ’ άνωτ. τοϋ Δανιήλ διάδοχος έγένετο 

ό “Ανθιμος ό Γ' (1655-1676). Αυτόθι. 

4 Πρόκειται περί τοϋ Ιακώβου τοΰ Α'. 

5 Τούτον διεδέχθη ό “Ανθιμος ό Δ'. 1693- 1699, ό δέ Κύριλλος δ.ετέλεοε μητροπο¬ 

λίτης άπό 1699-1703. ^ , , 

* Τό χειρόγραφον έχει 1792, οπερ είναι σφάλμα ούχί ενσυνείδητον, διότι ακολουθεί 

ή ορθή χρονολογία τής ανόδου είς τόν μητρ. θρόνον, 
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πάκτου και ’Άρτης και τφ 1703 Αθηνών. (Μελετίου Έκκλ. Ιστορία τόμ Α'. 
πρόλογος· Ό βίος αυτοί). Ό έξ Ίωαννίνων (Σάθα Νεοελληνική Φιλολογία 

κα'ι Βρεττου Α, 221). Έτάφη εν Χάσκιοϊ. Σχεδίασμα Παρανίκα σημείωσις. 

Ιάκωβος ό β', (Εο ζ^αίοη Β'. σ. 178). Τω 1714, έφ’ οΰ φκοδόμησε 

την Ελληνικήν Σχολήν δ ιεροδιδάσκαλος κυρ Γρηγόριος. 

Ζαχαρίας (1731;) λ 

* Ανθιμος ό (ε'.), Τφ 1741 διάδοχος αυτοί, δστις τή 12 Τανουαρίου 

1769 άπεβίωσε εν Λεβαδείφ κα'ι τον διεδέχθη δ τέως Δρΰστρας 

Βαρθολομαίος, περ'ι οΰ ορα έπίμετρον Κ. Σταματιάδου και «Σωτήρος» 

Β', 77. Προς βασιλεύουσαν δι’ εργασίας αυτοί τε και τής επαρχίας αυτοί 

μετέβη, ότε δε τό τρίτον έπανέκαμψε κατά τον Ιούνιον του 1776, ωδή γη σε 

μεθ’ εαυτοί και τον διδάσκαλον κίρ Αθανάσιον τον Κύπριον (Νικομήδειας), 

δστις έξεφώνει λόγους επ’ εκκλησίας και δστις εν απουσία του Βαρθολο¬ 

μαίου μεταβάντος εις Σαλαμίνα κατά τό 1779 προς συνάντησιν του δραγο¬ 

μάνου Νικολάου Μαυρογένους άκολουθοίντος τον ναύαρχον Χασάν Πασάν 

εις Πελοπόννησον, ήν αρχιερατικός επίτροπος. Κατά τά τέλη τοί αυτοί έτους 

μετέβη εις τήν πρωτεύουσαν πάλιν, αποθνήσκει δε τή 4 Νοεμβρίου 1781 2 

και διορίζεται δ πρώην Πισιδείας 

Βενέόικτος δστις τφ Ίουνίφ του 1785 παντελεΐ καθαιρέσει υποβάλλεται 

επί Γαβριήλ Πατριάρχου καί εξορίζεται εις “Αθω, εκλέγεται δε δ μέγας 

Πρωτοσύγκελλος τον Ιούνιον έπινεμ. γ'. εΰφραδής καί γνώστης τής "Οθω¬ 

μανικής δ 

Αθανάσιος (ό γ'). Οΰτος τφ Ίουνίφ τοί 1787 εξορίζεται καί επα¬ 

νέρχεται ό Βενέδικτος, δστις τφ 1794 έξώσθη καί διωρίσθη τφ 1801 Βιδύνης 

μητροπολίτης. Ειτα πάλιν δ "Αθανάσιος δ γ'. (Κατά τό χρονικόν πάλιν δ 

Βενέδικτος διωρίσθη Αθηνών, ό δέ Αθανάσιος εις Άγ. "Όρος εστάλη καί 

είτα πάλιν ανακαλείται διά Πατριαρχικής επιστολής τφ 1789). Σημείωσις. 

Έν τφ «Σωτήρι» τίθενται ουτω: Νεόφυτος 1767 -1774, Γαβριήλ 1774- 

1780. Ό Αθανάσιος αποθνήσκει μετά πεντάμηνον ασθένειαν τον Σεπτέμ¬ 

βριον τοί 1799 καί τον "Οκτώβριον εκλέγεται ό 

Γρηγόριος, δστις τφ 1806 1807 ήν συνοδικός. Επίσης καί κατά τό 

1818 (Λόγ. Έρμης 1818 περί σχολής "Άνδρου σιγίλλιον σ. 603) φέρεται. 

Οΰτος εκλέγεται τον Φεβρουάριον Χαλκηδόνος, άντ’ αυτοί δέ διορίζεται δ 

πανοσιολογιώτατος μέγας αρχιδιάκονος τής Μ. Εκκλησίας κίρ 

Διονύσιος (β'.), έκ Δημητσάνης ανεψιός επ’ αδελφή τοί αειμνήστου 

Πατριάρχου Γρηγορίου τοί ε'. καί άντ’ αυτοί, έκμετρήσαντος τό ζήν, (δρα 

1 Πιθαναπέρα είναι ή χρονολογία 1734, διό καί έχει δίκαιον ό Μυστακίδης θετών 

ερωτηματικόν. 

2 Χρυσ. Παπαδοπούλου, Εκκλησία Αθηνών σελ. 70-71. 
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έμόν υπόμνημα) εκλέγεται ό θεοπρόβλητος πανιερώτατος μητροπολίτης 

Εΰρίπου κίρ 
Γρηγόριος, [δ δ'.] («Σωτήρος» τομ. Β σελ. 8ι) κατα Σεπτέμβριον του 

1827, αποθνήσκει δέ κατά Μάρτιον του 1828 καί άντ’ αυτοί εκλέγεται δ 

μητροπολίτης πρώην ’Άρτης 

"Ανθιμος, (δ στ'), έν τφ ύπομνήματι τοί οποίου ΰπογράφουσι τέσσα- 

ρες μόνον αρχιερείς, δ Εφέσου Μακάριος, ό Ήρακλείας "Ιγνάτιος, δ Κυζίκου 

Ματθαίος καί δ Νικομήδειας Πανάρετος. 

'Ο Νεόφυτος, τφ 1833 πρφην επίσκοπος Ταλαντίου, περί οΰ δρα 

«Σωτήρος» Β'. σελ. 88. Κωνσταντίνου Οικονόμου, Τά Σωζόμενα Εκκλη¬ 

σιαστικά συγγράμματα τόμ. Β' σελ. 33, 51, 168. Νεοελλ. Φιλολ. Βρετοί 96, 

166, 167 καί 223. Γούδα παράλληλοι βίοι τ. Α'. σ. 375-415. Σχεδίασμα 

Παρανίκα σ. 102. 

Μισαήλ, Περί οΰ δρα σχεδ. Παρανίκα σ. 162 γραπτάς μου σημειώσεις 

καί «Σωτήρος» αυτόθι. 

ΑΙΓΙΝΗΣ 

Θεόδωρος, θ', αιώνος κατά δοΙιΙιπηΒοΓβεΓ έκ μολυβδοβούλλου δια- 

τηρουμένου έν Άθήναις, Κενιιο όεε Ε. Ο. τ. Β σ. 248. 

Νίμφων, (δΐο) γίνεται τφ Ίουνίφ τοί ,ζρις' ήτοι 1608, οΰ θανόντος 

εξελέγη κατά Νομικήν Συναγωγήν (τφ 1619 εζη, όρα Μνημεία Ιστορίας 

Αθηναίων Καμπούρογλου1 σελ. 330) τφ 1627 δ 

Νεόφυτος, καί τφ 1628 δ 

Δωρόθεος, «Έκκλ. Αλήθεια» Θ'. 176. 

Δωρόθεος, τφ ,αχνα' κατ’ "Οκτώβριον παραιτεϊται, άντ’ αυτοί εκλέγε¬ 

ται κατά Δεκέμβριον τοί αυτοί έτους (1651) ό 

Μελέτιος, 

Καλλίνικος, έν τφ ΰπ’ άριθ. 95 χειρογράφψ τεύχει τής Εθνικής Βιβλιο¬ 

θήκης Αθηνών τφ 1693 

5Αμβρόσιος, οΰ τφ 3 813 άποθανόντος εξελέγη κατά Σεπτέμβριον τοί 

αυτοί έτους δ δευτερεύων τής Μεγάλης Εκκλησίας 

Γεράσιμος, "Η εκλογή έγένετο έν τφ ναίσκφ τοί Τιμίου Προδρόμου 

καί Βαπτιστοί Ίωάννου τοί κατά τον Κουρούτσεσμε. Έπί τή εκλογή δε τοί 

Γερασίμου προήχθη καί ή τέως αρχιεπισκοπή ΑΙγίνης (φ “Υδρας καί Πόρου) 

εις μητρόπολιν. (“Ορα ήμετέρας Ίστορικάς σελίδας περί Κουρουτσεσμε σ. 74). 

Ή πράξις δέν άναφέρεται παρά τφ κ. Γεδεόον εις Π(ατριαρχικούς) Π(ινακας). 

Τόμ. Α'. ό πρφην Αίγίνης ^ ή φ ω V. 
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ΑΙΝΟΥ 1 

Δανιήλ, 1620. Υπογράφει έπ! τη εκλογή Κυρίλλου του Λουκάρεως 

(Εε^ταιιό. Β. ΗβΙΙ τόμ. IV σελ. 341 και 343), υπογράφει δέ καί ώς πρυτην 

Αίνου κατά τό 1624 (αυτόθι σελ. 348) 2. 

Ιγνάτιος, 1624 αυτόθι σελ. 346. 

Παρθένιος, (Ν. Σ) παραιτεΐται καί άντ’ αυτού κατά Μάρτιον του / αχνβ' ό 

Νικηφόρος, {Ν. Σ) οΰ παραιτησαμένου κατά Νοέμβριον του / αχνέ' 

(1655), γίνεται ό 

Μακάριος, (Ν. Σ) 

Φιλάρετος? 1774 (Βυζαντινά Χρονικά Κεραμέως, 277). 

ΑΛΜΥΡΟΥ * 

Έάν εις ή δυο Αρμυροί δρα Γιαννοπουλου εν Β. Ο. Η. 1899 σ. 416. 

* Ονήοιμος. 

Ζώσιμος. 

Σωφρόνιος, 1636 θεοψ. επίσκοπος 

Νεόφυτος, 1665 

"Άνθιμος, Α. 1721 

Νικηφόρος, 1755 

Ιερόθεος, 1782-1802 δρα Ζητουνίου 

* Ανθιμος, 6 β'. 1892. 

ΛΜΑΣΕΙΑΣ 

Ύπέρτιμος καί εξαρχος παντός Εύξείνου Πόντου. 

ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΟΥ 

Νικήτιος, Τοϋτον ό κορυφαίος των Αποστόλων «ώς αγγελικόν τούς 

τρόπους καί τον βίον» κατέστησεν επίσκοπον 

Φαίδιμος, 235 

Αθηνόδωρος, 270 

Βασιλεύς, 314-320 

Εύτυχιανδς ή Εύτύχιος, 325 

Βασίλειος, 347 - 354 

Εύλάλιος, 360 

Μάρκελλος, 378 

*Αστέριος, 399-401 

Παλλάδιος, 431 

Σέλευκος, 451 

1 Πρβλ. καί Σάρδέων Γερμανόν έν «Θρφκικών» τόμ. 6. 

2 Ν. Κ. 1 Ίουν. 1891. 
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Σέλευκος | ®7ιοι> ^ μνήμη τη 5 Απριλίου, 515-553. 

Στέφανος, εν τη Ε' Οίκου μ. συνόδω 553. 

Ιωάννης, 680 - 692 

Θεόδωρος, 692 

Δανιήλ, 783 

Αστέριος, 783 

Θεοφύλακτος, 792 

Νικηφόρος, 869 

Στέφανος, 925 

* Θεόδωρος, πρόεδρος και μητροπολίτης Άμασείας ι- ια' αίώνος Κ,βνιΐθ 

ΑγοΙιθοΙο^. 1905 σ. 325. 

Μιχαήλ, 1167 (είτα Άγκυρας) 

Νικήτας, 1168 

Λέων ή Αεόντιος, 1168- 1177 

Στέφανος, 1193-1197 

Κάλλιστος, 1317 

Μιχαήλ, 1370 

Ιωσήφ, 1384 

Ίωάσαφ, 1434-1439 

Δανιήλ, 1450 

Σαββάτιος, 1546 

Γεννάδιος, 1561 

Ίωάσαφ, 1572-1578 

”Ανθιμος, 1590 

Γρηγόριος, 1623 

Μελέτιος, 1624- 1626 

Ζαχαρίας, 1626- 1633 

Μελέτιος, 1635 

Ιεζεκιήλ, 1635-1641 

Αρσένιος, 1644 

Παρθένιος, 1645 

Κύριλλος, (Άμασείας καί Καφά) 1651 

Κοσμάς, 1652 

Γεράσιμος, 1656 

Κοσμάς, 1667 - 1668 

Γεράσιμος, 1668 

Ίωάσαφ, 1668- 1671 

Γεράσιμος, 1672 

Διονύσιος, 1717*1720 
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Αγαπητός, 1721 

Γαβριήλ, (πρώην) είτα Ρασκοπρεσρένης 1766 

Διονύαιος, 1771 - 1780 

Παΐαιος, 1780- 1795 
Νεόφυτος, (πρότερον Μ. πρωτοσύγκελλος) 1810-1826 

Διονύοιος δ από Σηλυβριας, 1826- 1827 

Νεόφυτος τό β', 1827 

Μελέτιος (δ από Μ. πρωτοσυγκέλλου), 1828-1830 

Διονύοιος, το β 1830-183ο 
Καλλίνικος δ από Διδυμοτείχου, 1835-1847 

Κύριλλος δ από Αίνου, 1847- 1855 

Σωφρόνιος δ από Χίου, 1855- 1863 

Σωφρόνιος δ άπο Άρτης 1863- 188 ί 
νΑνθιμος Άλεξούδης δ από Βελεγράδων, 1887 

ΑΜΥΚΛΩΝ2 

Έγένετο τό κατωτέρω έγγραφον τφ 1340 Νοέμβριον, πατριάρχης 

ήν Ιωάννης ό 14°?. 
Περί Άμυκλών, ώς επαρχίας του Λακεδαιμόνιας, του Νέων Ιΐατρων 

μέτιθι τό έγγραφον δπερ εΰρηται εν 216 σελ. του Α'. τόμου του ΜιΙΠοείοΗ 

καί δπου λέγεται «Τό Άμύκλειον», ή έπισκοπή, ήν μέν άνωθεν έξ άρχης 

διαφέρον τή άγιωτάτη μητροπόλει Λακεδαιμόνιας, τά πρώτα μέν ένοριακον 

αυτής δίκαιον είς επισκοπήν έτι τελούσης τής τοιαύτης μητροπόλεως υπο τήν 

τής Κορίνθου. “Επειτα εξ δτου τφ τής μητροπόλεως Ιτιμήθη σεμνώματι είς 

επισκοπήν καί αυτό άποκατέστη. Έν τω μεταξύ δτε από αρχιεπισκοπής αι 

Παλαιαί Πάτραι εις μητρόπολιν προεβιβάσθησαν, καί έσχον ύφ’ έαυτήν 

επισκοπάς τής Κορίνθου άλλας καί τήν Λακεδαίμονος υποτεθεΐσα τή των 

Παλαιών ΙΊατρών, πάλιν συνοδικω έγγράφφ κρίσει άφαιρεθεΐσα τω τής 

Λακεδαιμόνιας προσετέθη. 

Επειδή δέ πάλιν επί τού προ τού ημών αοιδίμου Πατριάρχου τού κύρ 

Ήσαΐου ΐσχυσεν έπιλαβέσθαι τής επισκοπής ταύτης τήν των Παλαιών 

Πατρών, άτε τής Λακεδαίμονος χηρευοΰσης εφ’ ω καί γράμμα συνοδικόν και 

σεπτόν χρυσόβουλλον εξεδοθη. 9 β , 
Ό νΰν ίερώτατος μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας καί ύπέρτιμος εν αγιω 

πνεΰματι αγαπητός αδελφός καί συλλειτουργός τής ημών μετριότητος κυρ 

Νείλος, ούδαμώς έκρινε δέον περιιδεΐν τήν λαχούσαν αυτόν επί τή οικειςι 

1 Ν. Κ. 27 Ιανουάριου 1892. , 

2 Γερ. Ί. Κονιδάρη: Άμυκλών καί Τριπολιτσάς. Έν Θρησκευτ. και Χριστ. 

Έγκυκλ. τόμ. Α σελ. 924 έξ. 
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ταΰτη επισκοπή άδικουμένην, άναγνωσθέντων πάντων των εξ έκατέρων μερών 

εγγράφων έδικαίωσεν καί πάλιν έπανελθειν τή μητροπόλει Λακεδαιμόνιας καί 

ύποκεΐσθαι αυτή άναφαιρέτως καί άναποσπάστως είς τον εξής άπαντα και 

διηνεκή χρόνον, κατά τε τήν περίληψιν των προσόντων αυτή εγγράφων 

δικαιωμάτων έξ ών άριδηλώτατα, αναφαίνεται οίκείαν ταύτης είναι επισκοπήν, 

ώς καί τήν τής Πίσσης καί τήν των Έζερών. 

Ιωάννης, Πατριάρχης Οικουμενικός Ι νοεμβρίω ίνδικτιώνος θ' 

Άμυκλών1 ΝοΙΐΠ3 ΡατΕιογ 10,581 καί 13,432, αντί Λακεδαιμόνιας 

ήν επισκοπή ταΐς Πάτραις τής Πελοπονήσου. 

Περί Άμυκλών καί ναών έν αύτοΐς αρχαίων δρα Ραγκαβή, Ιστορία 

τής καλλιτεχνίας. Επίσης τά έν Κουρούτσεσμε. 

Κύριλλος, Άμυκλών φεύγει τφ 1771 κατά τήν είς Πελοπόννησον εισβο¬ 

λήν τών Αλβανών συν τφ Π. Πατρών Παρθενία), Κορίνθου Μακαρίω καί 

Χριστιανουπόλεως Δανιήλ εις Ζάκυνθον (Σάθα, Τουρκοκρατούμενη Ελλάς 

σ. 499, Οικονόμου, τά Σωζόμενα σελ. 417 έν σημειώσει). 

Νικηφόρος, Τφ 1798 (έν σιγιλλίφ περί Μονής έν επαρχία Βρεσθένης 

Λακεδαιμόνιας). Τούτου ό ίεροδιάκονος Ιωσήφ ό έκ Τριπολιτζάς τφ 1804 

έξέδοτο τήν ακολουθίαν τού Άγ. Δημητρίου τού Νέου (Βρετού Α'. 147 δρα). 

Παρΰ·ένιος, δ από Άμυκλείου δεθείς άνήχθη διαταγή τού Ταγιάρογλου 

σατράπου τής Δαμασκού έξ Ιεροσολύμων εις Δαμασκόν ένεκα τού ζητήμα¬ 

τος τού Αγίου Ιακώβου, ον οί Αρμένιοι κατέσχον επί Παϊσίου Πατριάρ¬ 

χου Ιεροσολύμων. Τότε εστάλη εις Άδριανούπολιν δ Δημητζανίτης Διονύ¬ 

σιος, περί ου δρα τά έν Δημητσάνη (Ιστορία τής Αγίας ΙΙόλεως σ. φιβ'). 

ΑΝΔΡΟΥ 2 

"Ορα Ηορί. 
Σαμουήλ, έν τή κατά Φωτίου συνόδω τφ 809 (Μαιΐδί, Οοπαΐίοταπ 

0ο11. τόμ. 16 σελ. 37 - 195). 

Λέων, μολυβδόβουλλον, έν τή συλλογή τού Εθνικού Πανεπιστημίου 

δημοσιευθέν υπό τού δοθΙαπιόβΓ^ετ, Κενιΐε άεδ έίικίβδ οτοοςποδ σελ. 251 

έπίσκοπος. 

Αρσένιος, τφ 1575, Τιιγοο^γ. 507. 

Γαβριήλ, 1593. «Έλλην. Φιλ. Σύλλογος» 17. «Μαυροκορδάτειος βιβλ.» 75. 

Βενιαμίν, (Ν. Σ. 284«) Τφ 1612. (Ίουλίο) ,ζριη')3 δστις τφ ,ζρκ' αντι¬ 

καθίσταται υπό τού 

1 φ'. ό Άμυκλείου, εχει τό κείμενοι. 

5 Περί της Επισκοπής Άνδρου καί επισκόπων αυτής ΐδε Δ. Πασχάλη ν έν περιο- 

δικφ «Θεολογίςι». Τόμ. δ' καί ε' (1926 - 27). 

3 Ή εντός τής παρενθέσεως σημείωσις εύρίσκεται έν ίδιαιτέρφ δελτία». 
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Νεόφυτόν, τοΰ Σκΰρου, άνθ’ ού πάλιν μετ’ ολίγον αναλαμβάνει τον 

θρόνον ό τέως τοιοΰτος Βενιαμίν, όσης άθωοΰται καί καθαιρεΐται ό νΰν 

"Ανδρου (πρφην Σκΰρου) Νεόφυτος. 

Γρηγόριος, (Ν.Σ) καθαιρεΐται επί Κυρίλλου τφ 1626, διότι καί «έπασχε 

λώβην την έν τη θείφ Γραφή ίεράν νόσον καλού μένην. (Σάθα, Μ. Βιβλιοθ. 

Γ' σ. 065), και γίνεται ό 
Μακάριος1, (Ν.Σ) οστις καθαιρεΐται τη 13 Μαρτίου τοΰ 1630 ίνδ. 

/ ιγ' καί διορίζεται ό 
Κύριλλος, (Ν.Σ) «ύπερορίου δ’ από διετίας όντος καί καθαιρεθέντος» 

έγένετο κατά Φεβρουάριον τοΰ ,αχνβ' ό 

Αύξέντιος, οστις καθαιρέσει υποβάλλεται τφ 1666. 

Αρσένιος, Τφ 1641 (II. Κ. 333). 

Ιάκωβος, Τφ 1668 επί Μεθοδίου. (“Ορα Σινα έγγραφα σ. 64), και 

τφ 1690; (καί υπάρχει κώδιξ υπ’ αΰτοΰ γραφείς, νόμιμον «έτοΰτος τό^ νόμι¬ 

μόν υπάρχει καμοΰ τοΰ ταπεινοΰ αρχιεπισκόπου "Ανδρου Ιακώβου και οποίος 

τό... νά έ'χη τάς άράς των αγίων καί θεοφορων Πάτερων.... 

Γεράσιμος 6 β', ό Πατριάρχης, προεδρικώς. 

Μελέτιος, Τφ 1745 άφεΰκτω διαταγή τής κραταιάς βασιλείας έξεώσθη 

καί διωρίσθη τφ Μαΐφ άντ’ αΰτοΰ ό μέγας πρωτοσΰγκελλος 

Γεράσιμος. 

Διονύσιος, Τφ 1750 ίνδ. ιγ' επί Κυρίλλου αποθνήσκει, διαδέχεται αυτόν 

ό όσιώτατος έν ίερομονάχοις 
Νεόφυτος, οστις αποθνήσκει τφ 1758 καί τφ Σεπτεμβρίω εκλέγεται 

επί Σεραφείμ, εν τφ ναφ τοΰ μεγάλου Ρεύματος, ό όσιώτατος εν ίερο- 

μονάχοις 
Φιλόθεος, Έπί Σωφρονίου άπέθανε ό 

Ίωάσαφ, καί διωρίσθη ό έν ίερομονάχοις 
Διονύσιος (Καίρης), τφ ,αψοε'. Οΰτος αποθνήσκει καί τφ 1799 τον 

Αύγουστον καί εκλέγεται έν τφ ναφ τοΰ Αγίου Ίωάννου Κοροΰτσεσμε 

ό όσιώτατος έν ίερομονάχοις κΰρ 
Παγκράτιος, οΰτος αποθνήσκει τή 30 Αΰγοΰστου 1810 καί τον Σεπτέμ¬ 

βριον εκλέγεται ό μέγας αρχιδιάκονος τοΰ Πατρ. Οίκ. θρόνου, 

Διονύσιος, οστις αποθνήσκει τον Όκτώβριον τοΰ 1835 ειτα: 

Σωφρόνιος, (ό) Ρεματοΰσης. 

Σεραφείμ, τφ 1837 διωρίσθη· ήν πρότερον Σμύρνης έκπεσών τοΰ 

θρόνου τφ 1833 καί έλθών εις την Ελλάδα διωρίσθη "Ανδρου τφ 1837 

δπου καί έτελεΰτησε τφ 1842 (Οικονόμου: Σωζόμενα Φιλ. σ. 347 εν σημειώσει). 

1 Έν όεΛτίψ, προφανώς ανεπεξέργαστο), υπάρχει ή εξής σημείωσις: Μακάριος τφ 

Δεκεμβρίφ 1636 καί οδτος καθαιρεΐται καί γίνεται ό Κύριλλος. ("Ορα σελ. Νομ. Συν. 

309 β. τφ 1639 {;) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 

Έξ "Ανδρου ήν Τωσήφ ό "Ανδριος αρχιμανδρίτης κατά τό 1650- 

1660, οστις παρέστη τφ ΰπάτω Κιοπρουλή υπερασπιζόμενος τον πατριάρχην 

■Ιεροσολύμων. (Παϊσίου Περιγρ. ΓΑγίας Πόλεως σ. ,ρις' δρα τά περί Θεο- 

δωρήτου Λακεδαίμονος). "Ανδριος ήν ό από Λαρίσσης πατριάρχης Διονύσιος 

δ Γ' 1660. (Κατάλογος Μαθά σελ. 311). Οΰτος παρεπιδημεί έν Τεροσολΰμοις 

τφ 1670, έπιτροπεΰοντος τοΰ Δοσιθέου τοΰ πρώην Τεροσολΰμων Νεκταρίου, 

οστις παραγενόμενος εις Τεροσόλυμα προσήνεγκε τφ κοινφ τοΰ Π. Τάφου εις 

ψυχικήν σωτηρίαν δέκα χιλιάδες γροσίων έντειλάμενος ινα ό τόκος αυτών 

δαπανάται εις κατασκευήν άρτων (προσφορών) καθαρών διανεμόμενων κατά 

παν Σάββατον δλου τοΰ ένιατοΰ τοίς εν τφ μοναστηρίφ εΰρισκομένοις άγιο- 

ταφίταις πατράσι καί τοϊς έν ταΐς λοιπαΐς μοναΐς τε καί έκκλησίαις... Τοΰθ’ 

δπερ εις δώρα διατετίμηται δρθώς καί άπαραβάτως μνημονευομένου τοΰ 

ονόματος μετά ιών πατριαρχών Τεροσολΰμων (Ιστορία 'Αγίας Πόλεως Παλαμά 

σελ. φλ'). 

"Ανδριος ήν ό Βιζΰης Τωάσαφ, 6 Μαρμαράς (σελ. 334 Μαθά). 

"Ανδριος ήν Ματθαίος ό Λιβΰης μητροπολίτης, είτα δέ πατριάρχης 

Αλεξάνδρειάς άποθανών τφ 1762 καί καταλιπών εις τήν έν "Αθω μονήν 

τοΰ Κουτλουμουσίου τήν βιβλιοθήκην αΰτοΰ καί χρήματα κλπ. (δρα Γεδ. 

Άθω σελ. 224). Βλέπε καί βίους άνδρών "Ανδρου τοΰ Μπληζιώτου σ. 31 

κε. πρβλ. Γεδεών "Αθω σ. 182. 

Ό άρχιερεύς Κέω Νικόδημος Ροΰσος (Παρνασσός τόμ. Θ' σ. 338 δρα) 

ήν "Ανδριος. 

"Ανδριοι μαθηταί έν Πίση κατά τό 1817 ΰπάρχουσι σπουδάζοντες 

ό Ιωάννης Δελαγραμμάτικας, Διονΰσιος Καμπάνης (Λογ. Έρμ. σ. 24 τοΰ 1818). 

ΑΡΓΟΥΣ 

Τό "Αργος έγένετο μητρόπολις τφ 10891 (6597)· δρα Σύντομον χρονικόν 

έκδιδόμενον υπό τοΰ Δοΰκα (έ'κδ. Βόννης σελ. 515). 

Τφ 1389 τό Ναΰπλιον ή Βενετία κατέλαβε (Άνάπλι). 

Τφ 1397 ό Γιακοΰπ (ή Έγιοΰπ;) πασάς καί ό Μουράτης κατέλαβεν τώ 

μηνί Ίουνίψ β' ήμερα Σαββάτφ τό "Αργος καί τή Κυριακή επήραν αΰτό 

καί ήχμαλώτισαν τον λαόν σ. 517. 

Τφ 6929 (1420) τάς 17 Δεκεμβρίου κατέστρεψαν τον νάρθηκα τοΰ 

'Αγίου Άνδρέως έν Ναυπλίω. 

1 Τό ορθόν είναι 1189 πρβλ. Γερ. Ί. Κογιδάρη: Σύντομος Έκκλ. Ιστορία 

τοΰ “Αργους Ναυπλίου, Άΰήναι 1936. 

ΕΠΕΤΗΡίε Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, ίτος ΙΒ', 11 
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Τφ Άπριλίφ τοΰ 1463 κυριακή ιών Βαΐων παρεδόθη τό Άργος εις 

τούς Τούρκους, άλλα τή 5 Αύγουστου παρέλαβον τό αυτό "Αργος οί Βενετοι 

(σ. 521) Ναυπλίου καί "Αργους. 

Σακελλίωνος, Δελτ.Ίστορ. καίΈθν. Έτ. τεύχος ε' Ζιι άοη Βίεοΐιοίδ- 

Ι.ίδίεη νοη Ναιιρίία-Ατ§;οδ νοτοΊείοΙιε ηι&η ηιιοΙι Οεΐζετ: ΑιιαΙοοίΒ. 

Ιηά. ΙθοΙ;. τού χειμερινού εξαμήνου 1891/92 1891/92. "Ορα και Μΐίΐείΐ. 

άεδ Ο. ΑγοΙι. Ιηδίΐίαέδ 1909 σ. 189-236 υπό δΙτιιοΕ σελ. 232, 

Εύτελής!! Κατά παρανάγνωσιν έκ τού «ό ευτελής επίσκοπος Ναυπλίας 

καί "Αργους» έγινε κύριον όνομα υπό τού Ζίιηιπεπιΐδππ. Βγζ_ Ζείίδοΐιη 

Θ. (1900 σ. 550). 

Λέων, τφ 869 (Μαιΐδί, ΟοπαΠοπιπι τόμ. 16 0.37-195). 

Λέων, (β') τφ 1156 Μαηεϊ τόμ. 21 στ. 638. Τό επίγραμμα αυτού έν σελ. 

229 1 όπου άναγνωστέον έπηζα ούχί έπτηζα. "Ετος ,ςχνζ' (6657=1148/9). 

Έν Νεοελλ. Φιλ. Σόδα σ. 599 τ. Α' ευρίσκω, ότι ό Γεώργιος Μαρκ. 

Ζωγράφος Πελοποννήσιος επεμελήΟη την έν έτει 1727 καί 1729 εν Βενετία 

έκδοθεΐσαν ακολουθία τού 'Αγίου ■ . 

Πέτρον, αρχιεπισκόπου Ναυπλίου καί "Αργούς. 'Όρα Διονύσιον παρά 

Σάθα Γ. 486 Μεσ. βιβλ. 

Παρ&ένιος, (Ν. Σ) παραίτησις τφ 1599. (Σάθα Μ. Β. τ. Γ' σ. 549). 

"Ανθιμος, (Ν. Σ) έξελέγη τφ 7110 =1602 νοεμβρίου 23 («Έκκλ. Αλήθεια» 

τόμ. Β' σελ. 780). Οΰτος ήν άραγε ό μετέπειτα Μηθύμνης; (δρα έμά), άνθ’οΰ 

μετατεθέντος έξ Αθηνών εξελέγη ό προρην Νέων Πατρών. 

Παρΰ'ένιος, (Ν. Σ) κατά Φεβρουάριον τού ,ζριβ' (1604). 

Διονύσιος, Ναυπλίας μητροπολίτης, φιλόσοφος, άριστος μαθητής Κορυ- 

δαλλέως (Σάθα Νεοελ. Φιλ. σ. 416 καί 253); 

Σωφρόνιος, (Ν.Σ) οικονόμος τής μητροπόλεως «άνήρ τφ δντι ενά¬ 

ρετος καί πάση άλλη παιδεία κεκοσμημένος» δν παραιτηθέντα διεδέχθη ό 

Θεοφάνης, τω Άπριλίφ τού 1624· έν σιγιλλίφ Μονής Φιλοσόφου· 

«Έκκλ. Αλήθεια» Β' στ. 668. (1622 «Έκκλ. Άλ.» 1899 φ. Α' σ. 24). 

Θεοφάνης, Τφ 1640 (σιγίλ. "Ανδρου). Ούτος έπί Παρθενίου τφ 1658 

υπογράφει έν σιγιλλίφ τής Μονής τοΰ Εύαγγελιστού Ίωάννου τού Θεολόγου 

έν Τριγλίφ τής Πελεκιτής. Καθαιρεΐται έπί Πατριάρχου Παϊσίου. 

Μακάριος, (Ν.Σ) 1654 Όκτ. 7, 

Θεοφάνης, καθαιρεΐται έπί Παρθενίου «ώστε όνομάζεσθαι Θεο- 

φάνην μοναχόν άμέτοχον τής τε τιμής τών αρχιερέων καί των εισοδημάτων 

τής μητροπόλεως» μηνί Νοεμβρίφ 1665 (Νομ. Συν.). 

1 Τόήμισύτής εΐδήσεώς υπάρχει ούχί εν.τώ τετραδίφ, αλλά έν δελτίφ, ή δέ παραπομπή 

πιθανώτατα άναφέρεται εις την Βχζ· Ζοίΐεοΐιτ. . : 
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Γεράσιμοςι, Τφ 1667 μαΐφ έν συνοδ. γράμμ. Παρθενίου τού Δ' 

(Έκκλ. Αλήθεια έτος γ' σ. 598) ό Ναυπλίου 

Αμβρόσιος, 1711 (Σάθα Μεσ. βιβλ. τ. Γ' σ. 521). 

Νεόφυτος, 1741-1747 «Έκκλ. Άληθ.» έτος I. σελ. 156. 

Νικόδημος, 1776 «Έκκλ. ’Αλ.» ΚΘ' 1904 σελ. 217. 

Μελέτιος, όσιώτατος έφημέριος τής Μεγάλης Εκκλησίας τφ 1771 

Άπριλίφ, παραιτεϊται (οΰτος μνημονεύεται έν Καμπούρογλου τόμ. Α' σελ. 171) 

καί διορίζεται τφ 1787 ό Ωλένης 

Ιάκωβος, ό όποιος άπέθανε καί διωρίσθη ό αρχιμανδρίτης τής άγιω- 

τάιης μητροπόλεως Νικομήδειας 

Γεράσιμος, κατά τον Ιανουάριον τοΰ 1800 έπινεμ. γ', άλλ’ οΰτος παρη- 

τήθη, καίτοι άνήρ πεπαιδευμένος καί δεδοκιμασμένος, ώς λέγει τό υπόμνημα 

τού Π. Κ, «Ιξ έπηρείας γάρ τών μισοκάλων άνεφύησαν σκάνδαλα καί ταραχαί 

καί λογοτριβαί μεταξύ τών ένταύθα παρευρεθέντων Πελοποννησίων χριστια¬ 

νών δυσανασχετούντων έπί τη εκλογή αυτού». Τούτο καταμαθών εδωκε παραί- 

τησιν τή 22* Ίανουαρίου καί εξελέγη άντ’ αυτού ό πρφην Παλαιών Πατρών 

Γρηγόριος, ό φυλακισθείς τφ 1821 έν Τριπόλει (Ζαφειροπούλου σελ. 10 

πρβλ. καί Σάθα Μεσ. βιβλ. τ. Γ' σελ. 400)2 

ΑΧΡΙΔΩΝ 

:·> Κατάλογος ωραίος υπό -β Άμασείας Ανθίμου έν Έκκλ. Άληθεία 1889 

σ. 158-160. 

Γαβριήλ, δρα Ζερλέντη μονογραφίαν έν Γρ. Παλαμα (1918) έτ. β' σ. 

153-157 έν ή μνημονεύει τήν τού Άμασείας έν 1895 Έκκλ. Άληθ. εις 

σημείωσιν καί άλλα ούχί όμως τά έμά παρά Εο^ταπά. "Ορα ΒΒ^ειΊ σ. 329. 

Κ. Ε. Ο. 1891, 184-1858. 

ΒΑΡΝΗΣ 

ν^πιαο ροΓ α^υηοίΐοηοιιι (ΑοΙα οί Όΐρίοηι&ία υπό Μίΐίΐοδίοΐι οΐ; 

Μίΐΐΐοτ σελ. 502). "Ορα ΤιίΓοοξταοοία σελ. 7. Μΐ§;π6, Ραίτοΐ. Ογβοοβ τ. 152 

έτος 1431. Βάρνα ή πρώην Τιβεριούπολις, ΡβγΙΙιου, 5γιΐ60(ϋπιιΐ3 κλπ. άπό 

63ί έγινε 75η έπί Ανδρονίκου, έκθεσις νέα. Τφ 1369 τφ μητροπολίτη Μεσημ¬ 

βρίας οοηίθΓΐιΐΓ ιιιβίΓοροΙΐ. Θεοδωρούπολις. "Ορα «Έλλ. Φ. Σ.» παρ. τ. ιθ'. 

1 Γεράσιμος, »φυγάς ώχετο μηδενός διιόκοντος καί εις άπηγορευμένους τόπους 

«άποδημήσας, ένθα ύποπτος έστίν, ώς καί τήν ευγένειαν τής καθ’ ημάς εύσεβείας 

*προδοϋν«ι» μηνί Σεπτεμβρίω 1669. (Νομ. Συναγωγή). 

5 Έν τελεί υπάρχει σημείωσις δτι «ό Γεράσιμος ούτος έγένετο Κρήτης* επίσης 

ή εϊδησις «διδάσκαλος τής πόλεοις Ναυπλίου Ιωάννης» μετά τό 1650 (Μαυρ. Βιβλιοθήκη 

σ. 117, τομ. 17 τοΰ «Έλλ. Φιλ. Συλλόγου»). 

8 Έν ίδιαιτέρφ δελτίο^. 
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Βάρνη κατά Φατσέαν Γραμμ. Γεωγρ. έκδ. 1760 μεταξύ Μήδειας καί Σηλυ- 

βρίας. Τφ 1802 β' σειράς μητρόπολις μεταξύ Άγχιάλου και Σηλυβρίας. 

Μητροπόλεως Βάρνης χωρία όνομαστί δρα Μίΐζίοείοΐι τόμ. Α' σ. 502 και 

Μεσημβρίας συλλογή. Έπύργωσε συν τω Άγχιάλου ό Τσαάκιος "Αγγελος, 

«Έκκλ. Αλήθεια» έτος γ' σελ. 203. 

Μεθόδιος, ΜΈΙοδίοΒ τόμ. Α' Βάρνης και Καβάρνης και υπερτιμάς. 

μην! Μαΐφ Ίνδ. β' λ 
Μάρκελλος, Βάρνης υπερτιμάς και πρόεδρος Χριστουπόλεως. 

Αλέξιος, 1880 ένθ’ άν. τόμ. Β' σελ. 4 και 7. ^ 

Γαβριήλ, τω 1389 ό μετά ταΰτα Νίκαιας (Αυτόθι σελ. 129 καί 135). 

Τω 1371 υποψήφιος Βάρνης ό- ΜΒΟοείοΙι (ενθ’ άν. τόμ. Α' σελ. 541). 

Τώ 1370 ό Πατριάρχης άνέθηκεν εις τον Βάρνης την διοίκησιν των παρά την 

μητρόπολιν πατριαρχικών καστελλίων (αυτόθι). 
Γαβριήλ, υπογράφει τω 1565 καθαίρεσιν τού Ίωάσαφ, (Τιπτ. σ. 173). 

Ακάκιος, επί Ίερεμίου τοΰ Β', Σάθα, Σχεδ. Τερεμίου Τιιιοο§τ. σ. 279 

καί 334 επιστολή αυτού προς Θ. Ζυγομαλάν. 

Θεολήπτος, (επί Ραφαήλ) οΰιος καθαιρεΐται μηνί Τανουαρίψ τού ,ζριγ' 

(7113-5508 = 1605), (όρα Νομ. Συναγ. φΰλ. 184«). Κατά τούτου γίνεται το 

σημείωμα επί Ραφαήλ καί κρίσις εν τω Πατριαρχικω ναω, παρόντος καί τού 

κατηγορουμένου καί άποδειχθεισών των κατ’ αυτού κατηγοριών καθαιρεΐται 

καί πάσης αρχιερατικής ένεργείας άπογυμνούται. Τό σημ. δημοσιεύεται^ εν 

ΟοοαιιιεηΙ; Ρτονίίοδπι Ιο Ιείοπίΐ Ροηιάηίΐοί τοΰ Ηατηιυζαΐί έν σελ. 385 

έν XIII υπό Κεραμέως. 
Ματθαίος, τή 12 Ίαν. 1605. Μάρτιον 1606 καθαιρεΐται καί εκλέγεται 

Μελέτιος, 15 Μαρτίου υπόμνημα αυτού 
Παρ&ένιος, τφ 1620 εν Τεροσολ. Σταχυολ. τόμ. Δ97. «Έκκλ. Α?φθεια» 

Β'. σ. 668. Σάθα, Νεοελ. Φιλ. σελ. 284. 

Νικόδημος, (Ν. Σ.) άτε χρόνους ήδη ικανούς άναχωρήσαντος τής επαρ¬ 

χίας αυτού εγένετο ό 
Μητροφάνης, (Ν. Σ.) κατά Ιούνιον τού ,αχκβ'2. Έπί Κυρίλλου τω 

1622 «άπροστατεύτου μεινάσης έπί χρόνους άτε τού έν αυτή άρχιερατεύοντος 

ήδη από ικανού... Νικοδήμου διά τήν αχρειότητα αυτού καί κουφότητα 

των φρένων άναχωρήσαντος τής έπαρχιας ανευ πατριαρχιακής άδειας καί 

καθαιρεΐται έπί Παρθενίου τω 1622 Ιουνίου ια', δ όσιώτατος Ιερομόναχος 

Μητροφάνης. 
Παρ&ένιος, (Ν. Σ.) τω 1624. («Έκκλ.Άλήθεια» Β' σ. 668, Σάθα, Νεοελ. 

Φιλ. σ, 284). Τούτου άποθανόντος ό άρχιμανδρίτης τής Μεγάλης Εκκλησίας 

1 Ν. Κ. 29 Ίουλ. 1891. 

! Είς τό τετράδων σημειοΰται, Μελέτιος 1622 Φεβρ. έν «Εκκλ. Λληθ.» φ. Α. 

σ, 24. Προ τοΰ Μητροφάνους. 
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Μελέτιος, (Ν. Σ.) τή 8 Απριλίου 1635 καθαιρεΐται (ίνδ. γ') καί γίνεται 

ό πρώην Πλαταμώνος 

'Αγαθάγγελος, (Ν. Σ.) κατ’ Απρίλιον τού ,αχλζ' 

Μελέτιος, (Ν. Σ.) ,αχλθ' Δεκέμβριον καθαιρεΐται καί εγένετο δ πρφην 

Ίκονίου 

Παρ'&ένιος, τφ 1641 Π. Κ. 339. 

Μελέτιος, Τφ 1646 δ Βάρνης Μελέτιος συνοδικός (ορα 1Ί. «Έλλ. Φιλ. 

Συλλ.» Κ-ΚΒ σελ. 102), οστις άποθνήσκει τή 25 Αύγ, 1649 ίνδ. β' έπί 

Παρθενίου τού νέου. 

*Ανθιμος, έπί Παϊσίου (Δ' Πατριαρχία τφ 1652). Γράφε Α' Πατριαρ¬ 

χίας. Έπί τούτου ένοΰται ή Πατριαρχική έξαρχία τής Καβάρνας μετά τής 

Βάρνης (δρα Γεδεών, Πατριαρχ. Πίνακες καί Νομ. Συναγ. 172 φύλλ.) έπί 

συμφωνία δπως πληρώνη ό μητροπολίτης άσπρα έτησίιος 5.000 ώς Πατρι¬ 

αρχικός έξαρχο; (Σάθα, Μεσ. Βιβλ. τ. Γ' II. Κ.) Υπέγραψε οΰτος καί. 

έπιστολαΐς τού Πατριάχου Παϊσίου προς τον Πατριάρχην Νίκωνα (. 

16 Σ/βρίου. άριθ. 51). Άνθ’ οΰ άποθανόντος τφ 1655 Μάϊον έκλέγεται έπί 

Ίωαννικίου (τό ζ'. πατριαρχούντος) ό πρωτοσύγγελλος Βάρνης 

Δανιήλ, (Ν. Σ.) κατά Μάϊον τού ,αχνε', «οστις έάσας τήν επαρχίαν αυτού 

καί είς άλ?ιθδαπούς μεταβάς τόπους καθαιρεΐται καί δ πρφην Πωγωνιανής 

Δανιήλ, (Ν. Σ.) τφ Τουλίω του 1657 (,αχνζ') έπί Παρθενίου τού δ'. 

Οΰτος καθαιρεΐται συνοδικώς τφ Τουνίφ τού ,αχνη' (1658) καί γίνεται δ 

Νικόδημος, (Ν.Σ.) οστις λέγει τό Πατριαρχικόν υπόμνημα έν Κ. 339 

(καί ή Νομική συναγωγή, ορα προηγουμένως) διά τήν αχρειότητα αυτού καί 

κουφότητα των φρένων άναχωρεΐ καί καταλιπών τήν έπαρχίαν αυτού καθη- 

ρέθη έπί Παρθενίου τφ 1662 καί εγένετο δ 
Μητροφάνης1672, Ίεροσολ. Βιβλ. Α' οστις άποθνήσκει καίέκλέγεται 

Μακάριος, 1675 Σ/βριος (Παρανίκα, Έβδ. Λειτ. Γ', 633 ίνδ. ιβ') δια¬ 

δέχεται τούτον (τον Μητροφάνην), ον εύρίσκιο είς ύπογρ. ύπομνήμ. τού Καπ¬ 

παδοκίας Γερμανού (Π. Κ. 339). 

Σεραφείμ, 1680 Άπρίλ. (Παρανίκα, Έβδ. Έπιθεώρ. Νεολ. τ. Γ' σ. 609) 

Καλλίνικος, 1720, Τεροσ. Βιβλ. Α' «Έκκλ. Άλήθ.» σ. 500 έν τή καθαι- 

ρέσει Μεθοδίου. 'Γφ 1723 έπί Τερεμίου, δρα καί γράμματα περί τής 

συστάσεως τής Άγιωτάτης Συνόδου (1840) 1722 «Βυζ. Χρονικά» ιθ' σ. 274 

Αθανάσιος, 1726, «Έλλ. Φιλ. Συλλ.» Π. Άρχ. Κ. - ΚΔ. σ. 110. 

1 Σημ. Μυστακίδου, Τώ 1663 έκ Κ/πόλειος αποδημεί είς Ιάσιο ν ό πατριάρχης 

Ιεροσολύμων Νεκτάριος· τφ έπιόντι έτει Άπριλιψ μηνί είς Βλαχίαν, έκειθεν είς Ρού- 

σκιον είς Ράσγραδ καί μετά ταΰτα είς Βάρ νη ν καί Τύρναβον ένθα κιολική νόσφ περι- 

πεσών κατήλθεν είς 3 Αδριανούπολιν (σελ. φκη' της Ιστορίας της 'Αγίας πόλεως). 

τήν 15 Αύγ. 1674 δ 
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Ιωακείμ, άπέθανε επί Κυρίλλου τφ 1754, διεδέξατο αυτόν ό δευτερευων 

τής Α. Θ. Π. κυρ ~ 

Καλλίνικος, 

Νεόφυτος, 1774 ύφίστατο. Έκ του ναοΰ του/Αγίου Ιωάννου Κόυ- 

ροΰτσεσμε (σ. 71 και «Έκκλ. Άλήθ.» Β' 249). Αποθνήσκει1 τω Σ/βρίω του 

1783, διεδέξατο δέ αυτόν επί Γαβριήλ, (έν τφ Άγίω Ιωάννη Ιίουροΰτσεσμε) 

6 όσιώτατος έν ΐερομονάχοις κυρ 
Φιλό&εος, κατά τφ 1786 δ μετά ταΰτα Τορνόβου, επί όκταμηνίαν 

διοικήσας την επαρχίαν ταΰτην, δτε επανήλθε δ Τορνόβου Ματθαίος2 

«Έκκλ. Αλήθεια» τομ. Β' σελ. 278 μετά ταΰτα Καισαρείας. (Όρα Κουροΰ- 

τσεσμε σελ. 71 καί τά έν άλλω δελταρίφ). 

Γρηγόριος, δ τφ Σ/βρίψ τοΰ 1800 Δρΰστρας καί ειτα Μεσημβρίας 

(Σιγγίλια Άνδρου). 

Παΐοιος, πρώην μέγας πρωτοσΰγκελλος τφ Άπριλίω1797 Μοσχονησίων 

καί τφ 1800 Βάρνης, γενομένων ψήφων εν τφ κατά τό Νεοχώριον ναφ τής 

Παναγίας τοΰ Κιόγμπασι «(Έκκλ. Αλήθεια» τόμ. Β' σ. 279). Τφ 1806 έγέ- 

νετο Σωζουπόλεως άνταλλάξας την θέσιν μετά τοΰ Σωζοπόλεως 

Χρνσάνΰ·ον, μετατεθέντος εις Βάρνην. Τφ Τουνίψ1817 (Κουροΰτσεσμε 

σ. 78) οΰτος έγένετο Δράμας. Τοΰτον διεδέξατο δ 
Ζαχαρίας, δστις αποθνήσκει κατά Ιανουάριον τοΰ 1821 (ίσως έδηλη- 

τηριάσθη διά τάς εν Βάρνη παραδόσεις) καί διάδοχος αύτοΰ άναδεικνΰεται 

δ μέγας αρχιμανδρίτης 
Φιλόθεος,3 περί οΰ δρα τί λέγεται έν τή υπό Ίωάννου Νικολάου 

«,Όδησσφ» (1894) σ. 202 καί διά τον Ζαχαρίαν σελ. 201. 

Καλλίνικος, δ τφ 1831 Ρόδου. («Έκκλ.Άλήθ.» τόμ. Β' σ. 331). Οΰτος 

τφ 1835 αντικατέστη συνεπεία των προσκλαΰσεων των επαρχιωτών του καί 

έγένετο δ θεοφιλέστατος καί πανιερώτατος μητροπολίτης Ίμβρου 

5Ιωσήφ, κατά "Οκτώβριον 1846 εις Βιδΰνην αντί τοΰ έκπεσόντος 

Κυρίλλου οτε δ Άρτης 
Άβέρκιος, γίνεται Βάρνης («Έκκλ.Άλήθ.» 1881/82). 

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 

Μιχαήλ, Ιίατά έπιγραφήν έν Άλμυρφ εύρεθεΐσαν (Β. Ο. Η. 1899 σ.398). 

Έκ τής επισκοπής Βελεστίνου έξηρτάτο πνευματικούς ή επαρχία Άλμυροΰ. 

Εποχή 1300-1400. 

1 Έν τφ παρεκκλήσια) τοΰ 'Αγ. Ίωάννου Σεράϊ Μπουρνού. 

2 Έν έτέρω δελτίφ προστίθεται δτι ό Φιλόθεος διώκησε τό Τόρνοβον τφ 1797. 

3 Έν έτέρφ δελτίο) σημειοΰται: Φιλόθεος ^αχαρώς^} Αγγελοπούλου, 

ό Γρηγόριος 6 Ε' «Έκκλ. Αλήθεια» τόμ. Γ' 671, μέλος τής Φιλικής Εταιρείας. “Ορα 

περί τούτου Πασχάλη έν Θεολογιρ Ε', 928 καί Κουρουτσεσμε σ. 78· 
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ΒΙΖΥΗΣ 

(Καραβιζυης Κ3Γ&6ίζγ&) δο1ι1ιιηι1)6Γ^£Γ: 3ί§ϊ11θ£τ&ρ1ιίε σελ. 150. 

Ιωάννης, Αρχιεπίσκοπος Καραβιζΰης. 

Κοσμάς, «Ιΰοσμά αρχιεπισκόπου Ιΰαραβιζΰης» εν Μέΐοη^οδ ά’οΓοΙιέοΙ· 

Βνζοηΐίπο σελ. 217.· 

Ματ&αϊος,(;) 1731 Π. Κ. καί τόμ. ΙΘ'(;) των «Βυζ. Χρονικών» Πετρου- 

πόλεως. 

Γεράσιμος, 1774 - Κεραμεΰς, Χρονικά ΙΘ, 2731. 

ΒΕΡΡΟΙΑΣ 

Θεοφάνης, ό Μαλάκης Μυστακίδου (;) «Έλλην. Φιλολ. Συλλόγου» τ. 27, 

1900 σ. 376. 

Άβέρκιος, °Όρα «Έκκλ. Αλήθειαν»: 1899 φ. μην. Άπρ. σ. 29. Κατά 

Ιούλιον τοΰ 1628 μεταβαίνει εις Μόσχαν προς συλλογήν συνδρομών έκ τής 

έκ Βερροίας Μονής τής Κοιμήσεως. Μέτιθι πολλά αυτόθι. Άποθανόντος τοΰ 

προκατόχου δ 

Παΐοιος, ,ζριδ' Δεκέμβρ. 6. 

Ίωαννίκιος, έγένετο Πατριάρχης Αλεξάνδρειάς2, άνθ3 οΰ τφ ,αχμε' 

Ιουνίου ιδ'. δ .... 

Ίωάααφ, 

.Ό έκ Κίτρους ,αχπστ'. Ό άφιερών τον Οϊκουμένιον εις τήν 

βιβλιοθήκην τής μητροπόλεως Βερροίας. Ποΰ τό όνομα δπερ λέγει δτι γινώ- 

σκομεν δ κ. Γεδεών έκ τής σημειώσεως Έκκλ. Αλήθεια 1905 σ. 239. 

Δανιήλ (;), 1744, Κεραμεΰς Βυζ. Χρ., ιθ' 1743. 

ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 

Μητροφάνης, καθαιρέσει υποβάλλεται καί αν τ’ αΰ τοΰ παρακλήσει τοΰ 

μητροπολίτου Λαρίσσης Γρηγορίου εκλέγεται: ^ 

Γρηγόριος, (φ. 300Ρ· Νομ. Συναγωγής)4. 

ΓΟΡΤΥΝΗΣ *’■ . · 

Ίδε Κρήτης καί Κνωσσοΰ. ... 

ΔΑΛΙΣΑΝΔΟΥ (Παμφυλίας)6. 

Μαρίνος, Δαλισάνδου. Τό ό'νομα τοΰτο τοΰ επισκόπου τοΰτου εΰρον εν 

* Ν. Κ. 23 Ιουλίου 1891. 

2 Χρυσ. Παπαδοπούλου, Ιστορία τής Έκκλ. Αλεξάνδρειάς 1935 σ. 700. Εις 

τούς λοιπούς καταλόγους εσφαλμένος φέρεται ώς Ιωάννης ό Θ’. 

3 Ν. Κ. 25 Ιουλίου 1891. 

4 Ν. Κ. 9 Ιουλίου 1892. ■ 

5 Δαλισιχνδός σήμερον τό Φασσιλέρ τής Λυκαονίας παρά Κ.&ηΐ5&γ: Ηΐδί. Οεο^τ: 

οί Αδΐπ Μίηοτ σελ. 335, 366, 419. Λαλίσανδος υπάρχει έν Ίσαυρίφ, άλλα δεν ήτο τετι- 

μημένη είς επισκοπήν. ■ 
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τή Βα1Συνόδφ παρακαθήσαντος, φέρεται έν κανονονικφ επισκόπου Άμα- 

σείας Παλλαδίου, οπερ έδημοσιεύθη υπό του Γεδεών έν τφ Άρχείφ τ. Α'. 

σελ. 376. Έν Τσαυρία φέρεται ή πόλις, τό Λ και Δ εναλλάσσονται. 

Κωνσταντίνος, του Δαλισανδών Κίνου - επίσκοπος παρευρεθείς έν Κων- 

σταντινουπόλει, έν συνόδφ έπί του ζητήματος κινηθέντος περί τής έννοιας 

τής φράσεως «σύ εί ό προσφέρων και ό προσφερόμενος», προκαθημένου του 

αύτοκράτορος Μανουήλ του Κομνηνοΰ έν τφ παλατίφ των Βλαχερνών. "Ορα 

τό σημείωμα έκδοθέν υπό Ταίβΐ έν Αηπ^ε Οοπππηοπαο δαρρίοηιοηέα 53β· 

οιιΐί XI-XIII εροοί&ηίΐο, οίς προστίθενται και ΑυΙα δγηοόϊ ΟοπείοηΙί- 

ποροΐΐέαηδο ίπ δοίοποΐιϊ ΡίΐηΙ:6ΐΐ£οηϊ άοο-πιπία άο. ΤαΒΐηοιιε 1832 εις 

4ον σελ. 20. 

Λέων, επίσκοπος ιβ' αΐώνος· πρώτον όνομα έπισκόπου γνωστόν γίνεται. 

3ο1ι1ιπη!>6Γ£6Γ, Μέ1&η£65 σ. 235. 

ΔΕΛΦΩΝ 

Παντ(α)μιανός, Έν Όοΐρΐιεε Οΐιτοίίοη σ. 274 του Β. 0. Η. ί 898 (;) 

καί 1899. 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 

*Ην ποότερον αρχιεπισκοπή και πρτρην έπισκοπή ή α' μεταξύ των 9 

τού Λαρίσσης. *Ην επαρχία μεταξύ Χαλδείας κα'ι Κόρινθου έν τή β' τάξει 

των θρόνων τού Πατριαρχικού κλίματος. 

Έπί Φιλοθέου Πατριάχου έν έτει 6880—1371 διά σιγιλλίου αναγνω¬ 

ρίζεται ή εξουσία τού Λαρίσσης έπί των ανέκαθεν ύπ’ αυτόν έπισκοπών 

Δημητριάδος, Τρίκκης καί Σταγών κλπ. 

Έπί Καλλινίκου τού Δ' τού από Προϊλαύου έτιμήθη εις αρχιεπισκοπήν 

ή Δη μητριάς (Μελετ. Έκκλ. Τστορία τόμ. Δ' σελ. 222) καί μητρόπολις τφ 

1794, ορα τά έμά έν τφ Ήμερολογίω τής Ανατολής 1886. Επίσης Σάθα, 

Νεοελλ. Φιλ. σ. 604. “Ορα καί «Έβδομάδος» άριθ. 121/122, διότι (ϊσως) 

ή πατρίς αυτού ή Ζαγορά έν ή έφησύχαζεν ίδιωτεΰων μετά τήν έκ τού Θρό¬ 

νου άποχώρησιν. "Ορα «Έκκλ. Άλήθ.» έτος Γ' σ. 780. 

Νικόλαος 1 2, 

Μιχαήλ Πανάρετος, τφ 1276. 

Βησσαρίων, τφ 1490 ό μετά ταύτα Λαρίσσης, δρα σιγίλλιον έν σελ. 18 

Δελτ. Ίστορ. καί Έθν. Εταιρείας τεύχος ε' υπό Σεκελλίωνος. Έβδ. 121. 

Θεόφιλος, τφ 1565 υπογράφει καθαίρεσιν Τωάσαφ. Τιπτο§τ. σ. 174. 

Παχώμιος, έπί Τερεμίου τού Β'. Σάθα, Σχεδ. Τερεμ. σελ. ψγ' καί σελ. 

160. "Ορα καί Λαρίσσης. 

1 Εις τό δελτίον υπάρχει και ή λέξις οίκουμ. άλλα διαγεγραμμένη. 

2 Β. Ζ. 1908 131-140 καί 1909 σ. 179, 
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Θεόφιλος, τφ 1593, Τοπική Σύνοδος Τερεμίου. «{Έλλ. Φιλ. Συλλ.» τ. 17 

Μαυρ. Βιβλ. σ. 75). 

Φιλό&εος, τφ 1596 έπί Γαβριήλ τού Γ', (Μαυρ. Βιβλ. παρ. 17 τ. σ. 121. 

Ίωαννίκιος, τφ 1662 (Σάθα σ. 330 Ν. Φιλολ.) 

"Ιωαννίκιος, 1711 (Σάθα, Μεσ. Βιβλ. Γ σ. 536). 

Θεόκλητος, παρητήσατο καί διεδέξατο αυτόν τφ Μαΐω τού 1757 6 

Μακάριος, 

Γρηγόριος, δστις άπέθανε και διεδέξατο αυτόν ό 
Αθανάσιος, έφ’ ού τφ 1794 έγένετο μητρόπολις ή τέως αρχιεπισκοπή 

Δημητριάδος καί Ζαγοράς. Ήν μέγας αρχιδιάκονος τής Μ. Εκκλησίας. Έξε- 

λέγη έν τφ ναφ των Π. Ταξιαρχών τού Μ. Ρεύματος, έ'νθ. καί σιγίλλιον. "Ορα 

Ήμερολ. Ανατολής 1886. Οΰτος παρέμεινε μέχρι τού Ιουλίου τού 1821, 

δτε «έκ μέσου γενομένου καί τήν έπαρχίαν αυτού υπό κακοβουλίας καταλι- 

πόντος» διωρίσθη ό πρφην Γρεβενών μητροπολίτης 
Βαρ&ολομαΐος, δστις τή 29Ί·> Σεπτεμβρίου τού 1821 έπινεμ. ΙΟ1*5 έπί 

Ευγενίου παρητήθη. Διωρίσθη άντ’ αυτού 6 πανοσιώτατος αρχιμανδρίτης 

Παρ&ένιος, δστις έπί Άνθιμου τον Όκτώβριον τού 1823 καθαιρεΐται, 

(κακοπαρθένιος), διότι «άνάγωγος καί απαίδευτος ώς λύκος βαρύς έπιπεσών 

κατά τού ποιμνίου αυτού βία καί δυναστεία παρεισφρήσας καί λιποτακτή- 

σας... καί φυγή χρησάμενος παντελώς καθαιρεΐται». Άντ’ αυτού διορίζεται 

ό έν τή μητροπόλει ταύτη διατριβών θεοφιλέστατος επίσκοπος Περιστεράς 

Καλλίνικος, τφ 8βρίψ τού 1823 έπινεμ. ιβ'. Περί τούτου υπάρχει έν 

τφ ΰπ’ άριθ. 317 Π. Κ. αλληλογραφία διεξοδική μεταξύ πατριαρχείων, αυτού 

καί έπαρχιωτών καί τού Ρασίτ πασά βαλή Τρικκάλων δπως μή έ'λθη εις 

Κωνσταντινούπολην, ώς εΐθιστο, διότι ήν ύπέργηρως καί κεκμηκώς. 

Παραιτεΐται τή 21 Φεβρουάριου 1827 καί διορίζεται έπί Πατριάρχου Άγα- 

θαγγέλου ό όσιώτατος πρώτοσύγκελλος κυρ 
Νεόφυτος, τον Ιούλιον τού 1827 έπινεμ. 15^ οΰτος έπί πατριάρχου Γρη- 

γορίου τού Τ' μετατίθεται εις Άγχίαλον, άντ’ αυτού δέ διορίζεται ό μητρο¬ 

πολίτης Έρσεμιου 

Ιωσήφ ι. 

ΔΗΜΗΤΣΛΝΗΣ 

Απαντώ έν σελ. 424 Οικονόμου, Σωζομ. Φιλ. Θεοφιλέστατου κυρ 

Νικόδημον, έπίσκοπον Δημητσάνης καί Άργυροκάστρου. Ουτος στελ- 

λεται υπό τής μονής Πάτμου εις Σμύρνην προς τον μητροπολίτην ταύτης 

Νεόφυτον, φπερ καί ευχαριστήρια έπιδίδει ό σοφώτατος της Πατμου διδά 

σκαλος Μακάριος, δι’ ήν πρόνοιαν έδείκνυεν υπέρ των τής Μονής Θεολόγου 

συμφερόντων. 

1 Ν. Κ. 28 Ιανουάριου 1892, 
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Άνανίας, ό τφ 1750 Φεβρ. εκλεγείς Λακεδαιμόνιας. “Ορα Σάθα, Νεοελ. 

Φιλ. σ. 604. 

Αμβρόσιος, αρχιεπίσκοπος. Παραιτειται τφ 1795 Όκτωβρίου κι3 ώς 

κεκμηκώς καί μή δυνάμενος, επί Γερασίμου, καί γίνεται ό ιερομόναχος 

Φιλόθεος, (κατά Σ/βριον έπινεμ. ιδ'.) δστις, δρα Τρικούπη Ιστορία 

Έλλ. Έπανασ. τόμ. Β', άπέθανε συν τφ Ναυπλίου Γρηγορίφ καί Χριστια- 

νουπόλεως Γερμανφ εν μια καί μόνη ήμερα εν Τριπολιτσα, (μόλις αποφυ¬ 

λακιστείς) κατά Σ/βριον του 1821. Πρβλ. Γερμανού υπομνήματα τής Έλλ. 

Έπ. σελ. 73 καί σελ. 10 Ζαφειροποΰλου. 

ΔΙΑΥΛΕ1ΑΣ ΚΑΙ ΤΛΛΛΝΤΙΟΥ 

νοίτ-Γο 516^6 ορίκοορδί όε Πίαυ1Ϊ3. οπ Ρΐιοοΐόο. Β)'ζ. Ζβΐί. VI Β. 

1897 ρ. 92-95 υπό I. να η άεη 01ιογπ. Παπαδοπούλου-Κεραμέως Β. Ζ. 1898. 

Γερμανός, «έτεληόθη μηνί Μαίου ζ' καί έτους /^οκζ'—919 μ. X. Ο. I. Ο. 

IV, 9378-9379. 

δραμας (Φιλίππων) 

Ίωάσαφ, (μετά ταΰτα Λαρίσσης) χειρόγραφον Έθν. Βιβλ- Ελλάδος 

ύπ’ άριθ’ 551 κατά τό 1383 καί 1385 κατά χειρόγραφον Έθν. Βιβλιοθ. τής 

Ελλάδος 629, άφιερωθέν τή Μονή του αγίου Μετεώρου. 

Β. Ο. Η. 1892 δρα. 

Κλήμης, «τοϋ έτους ,ζρηζ' (— 1619) πατριαρχεύωντο[ς]1 κυρου Τιμοθέου 

ινωσαν την Δράμα μέ τοΰ Φιλίππου άρχιερατέβωντος Φιλίπων Κλίμις». 

Παράρτημα Έλλην. Φ. Συλλ. ιζ' σ. 302. 

ΔΩΡΟΣΤΟΛΟΥ 

ουκοετοκυΜ (δΠίδίπα) 

Δουλκίσιμος, ενθάδε κατα/ 
Αονλκίσιμος επίσκοπος 

Δωροστόλου τελε( 

μη(νός) 5Ιανουάριου ΚΖΙΝ (ίνδικτ. 

Έν Βάρνη νΰν εν τφ Σοφίας Μουσεία) έδημοσιεΰθη, έν ΟεείοΓΓ. ΑγοΙι. 

ΜΐΗΐι. 1894 σ. 205. 

ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΙΝΙΚΟΥ 

Γεννάδιος, κατά τον Ιούλιον τοΰ 1649 ό Γεννάδιος αρχιεπίσκοπος συν 

τφ Κίτρους ’Ανθίμφ καί Πολυανής Πορφυρίω έψήφισε Σερ βίων καί 

Κοζάνης, αντί τοΰ καθαιρεθένος Μελετίου, τον Θεοφάνη ν. ("Ορα «Έκκλ. 

Αλήθεια» 1904 σ. 201). 

1 Έτηρήθη ή ορθογραφία των χειρογράφων υπό τοΰ αειμνήστου Μυστακίδου. 

2 Ν. Κ. 22 Απριλίου 1891. / · 
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Κάλλιστος, (Σάθα 579) ού καθαιρεθέντος γίνεται τφ Μαΐφ του 1646 6 

.Γερμανός, (Ν. Σ.) καθαιρεθέντος τούτου γίνεται τω Σεπτεμβ. ,αχνε' ο 

*ΑΘ ανάσιος, 

* Αθανάσιος, Δομίνικου καί Έλασσώνος (είο) 1711 (Σάθα, Μ. Β. Γ'. σ. 534) 1. 

ΕΡΥΘΡΩΝ 

Μιχαήλ, έπίσκ. Ερυθρής (είο). Ή μόνη γνωστή σφραγίς επισκόπου 

Ερυθρών. δοΒΙαπιΟοτοετ, Μέ1βπ§·65 σελ. 230. 

Γρηγόριος, δ Ερυθρών, διάδοχος τοΰ Γαβριήλ γενομένου Πατριάρ- 

χου είς τον θρόνον Π. Πατρών (ΐδέ). 

Νεόφυτος, δστις γίνεται τφ 1792 Σισανίου, αντί τοΰ άποθανόντος 

Κυρίλλου τοΰ εκ Ζαγορίου. «Έκκλ. Άλήθ.» Β'. 494. 

Λεόντιος, βλ. Κουρούτσεσμε σελ.· 54. 

Βαρθολομαίος, γενόμενος τφ 1806, Γρεβενών. Ήμερολ. Άνατ. 1886. 

Καλλίνικός, ό κατά τής φιλολογικής Σχολής τής Σμύρνης καί τοΰ διδα¬ 

σκάλου αυτής Οικονόμου τοΰ εξ Οικονόμων συνωμόσας συν τφ Προϊστά¬ 

μενο) αύτοΰ μητροπολίτη Άνθίμφ. Περί αύτοΰ δρα Σοφ. Οικονόμου, Σωζ. 

τόμ. Α'. σελ. 472 έν σημειώσει 473 - 478. Ό "Ανθιμος 1797 - 1822, δτε εγέ- 

νέτο Πατριάρχης από Σμύρνης. 

Ζαχαρίας, (Άρχ. Παράρτ. 17ου τόμ. τοΰ «Έλλ. Φιλ. Συλλόγου» σελ. 4), 

κατά τό 1830. 

ΕΥΡΙΠΟΥ 

Ύπέρτιμος καί εξαρχος, πάσης Εύβοιας (Εύοίας γρ. ό Φατσέας). Έπ! 

Ανδρονίκου έγένετο από 92ας 109^ Εύρίπου (καί Αθηνών) γίνεται τφ 1336 

ό ιερομόναχος 

Νεόφυτος, (τ. Α'. σ. 483 Μίΐεΐοδΐοΐι). 

Λαυρέντιος, (Σάθα, Σχ. Ίερεμ. σ. ήγ' επί Ίερεμίου Β'). 

Νεόφυτος, τφ 1593 Συν. τοπική επί Ίερεμίου (Έλλην. Φιλ. τόμ. 17, 

Μαυροκορδ. Βιβλ. σ. 75). 

Ίωάσαφ, ον καθαιρεθέντος, άνεδείχθη ό Άμασείας. 

Ιεζεκιήλ, δν άποθανόντα τφ 1641, Ίουλίφ, διαδέχεται ό πανοσιολο¬ 

γιότατος (ιερομόναχος) 

Δανιήλ, επί Παρθενίου τοΰ β'.Τφ 1650καθαιρεΐται (Σάθα, Μ. Βιβλιο¬ 

θήκη τ. Γ' σ. 584) 

1 Ν. Κ. 10 Φεβρουάριου 1892. 

2 Τινά των ονομάτων ύπάρχουσι καί έν δελτίω δπου μετάτόν «Δανιήλ» Ίουλίφ ,αχμα' 

Ίωάσαφ τφ 1644 καθαιρεΐται [ορα Ίωαννίνων έν ίδίφ φυλλαδίφ], Δανιήλ επί τοΰ 

γέροντος Παρθενίου χρηματίσας καθαιρεΐιαι επί Παρθενίου τοΰ β'. τφ ίανουαρ. 16δ0· 

*Π συνέχεια τοΰ Δελτίου, έν τφ κείμενο). 
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Γρηγόριος, ό κακογρηγόριος - έγένετο μετ’ αυτόν δ πρφην Μονεμβασίας 

(Αθηνών;) 

Λαυρέντιος, / αχνβ '^δ/βρίου. 

Δανιήλ, καθαίρεσις τφ 1654 (Σάθα Μ. Βιβλ. Γ . 589). 

Γρηγόριος, «διά τό ανώμαλον τών ή9ών τής κακότεχνου αυτοί ψυχής» 

και διότι βία δυναστείας τον πρότερον Εΰρίπου Δανιήλ εξεωσε, καθαι- 
* , ν' 

ρεΐται 1671 (Νομ. Συναγωγή). 

Γαβριήλ, τώ 1713, περά Σάθα, Μ. Β.Γ' 521. 

Γρηγόριος, τό ζήν έκμετρήσας· διωρίσθη ειτα δ πανοσιολογιώτατος καί 

έλλογιμώτατος μέγας Πρωτοσΰγκελλος τής Μ. Εκκλησίας (Μαίον 1752). 

Προκόπιος, σχολάρχης τής Μ. του Γ. Σχολής (Γεδεών Π. Ακαδ. σελ. 155, 

157 και 152) ου έκπεπληρωκότος τό κοινόν χρέος επί Κυρίλλου Πατριάρχου 

έξελέγη ό πανοσιολογιώτατος μέγας Πρωτοσΰγκελλος τής Μεγάλης Εκκλησίας. 

Παΐσιος (Γεδ. Πατ. Α. σ. 157) τή 1* Σεπτεμβρίου 1753. Παρητήσατο 

τφ 1757 “Οκτώβριον, καί τον Φεβρουάριον 1758 επί Σεραφείμ εκλέγεται 

δ δσιώτατος συγκελλος τής άγιωτάτης μητροπόλεως Άδριανουπόλεως 

Παΐσιος. 

’Άν&ιμος, ου παραιτησαμένου τώ 1766 διορίζεται δ μαθητής του Κρι- 

τίου Γεώργιος δ Βυζάντιος, δ τό μοναχικόν τριβώνιον ύποδυς (ίσως I εδ. 

Πατρ. Άκ. Χρ. σ. 174). 
Γεδεών. (Μήπως δ Κύπριος- 1754- 1758-εφημερευσας έν τφ πρώτφ 

παρεκκλησίω τής Λειψίας, δπερ συνέστησε τφ 1743 δ αρχιμανδρίτης Θεό¬ 

κλητος Πολυείδης (Ψόγος Νικοτιανής 1876 έκδ. Βενετίας Οικονομου) ορα 

καί Σάθα, Μ. Β. τόμ. Γ'. σελ. 288 περί τοΰτου. Του Γεδεών άποθανόντος 

διορίζεται επί Γαβριήλ κατ’Αύγουστον του 1782 δ δσιώτατος ιερομόναχος κυρ 

Γεννάδιος, οστις υπογράφει τφ 1776 «Έκκλ. Άλήθ.» 1904 σ. 217 εκ 

τών τής Λαύρας ανεκδότων. 

Γερόΰ'εος, (Περί τούτου δρα Πολυζ. Νεοελλ. τόμ. Β' σελ. 142), οστις 

τώ 1799 προεβιβάσθη είς μητροπολίτην Ίωαννίνων καί τφ Άπριλίω του 

αυτοΰ έτους εκλέγεται ο αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου \ 

Γρηγόριος, άνθ οΰ, ευρίσκω έν πατριαρχικφ ΰπομνήματι τοΰ 1827. 

«φυγή χρησαμένου καί δραπετευσαντος καί παντελεϊ καθαιρέσει υποβληθεν- 

τος» επί Αγαθάγγελου τφ Μαΐω τοΰ 1827 γίνεται Εΰρίπου δ δσιώτατος 

ιερομόναχος αρχιμανδρίτης2 

1 Εις τό περιθώριον τηϋ τετραδίου ύπάρχει ή εξής ατελής σημείωσις. "Ιδε περί 4 

τούτου σημείωμα άριστον έν βιβλία), οτερ έξεδόθη δαπάναις αυτοΰ υπό τοΰ Νικοδήμου 

του αγιορείτου, έν φ προτάσσεται καί ή είκών του. Τίτλος τοΰ βιβλίου είναι... 

? Ύποσημ. Μυστ. ΤΙ Καινή Διαθήκη τοΰ Κυρίου καί Σωτήρος ημών Ίησοϋ Χρίστου· 

Δίγλωττος τούτέστι Γραικίκη καί Άλβανίτικη. Δγιάτα ε ρέ ε ζότοι σόνε κέ νά έπετοί 

Ιησού Κρίστοϊτ μπέ δι’ Ριούχε, δό μέ θένε Ρόρικότε ε δέ σκίπεταρτζε. 

Επιστασία Γρηγορίου αρχιεπισκόπου τής Εύβοιας 
Ιίορφοί έν τή τυπογραφία τής διοικήσεως 1827. 

Επισκοπικοί κατάλογοι. 

Γεδεών, Έν τώ αίιτφ έτει δ καθαιρεθείς Γρηγόριος συνεχωρήθη καί 

γίνεται Αθηνών μητροπολίτης, περί οΰ δρα «Σωτήρος» περιοδ.^τομ. Β' σ. 87. 

Τφ 1818 συνοδικός ών υπογράφει έν σιγιλλίφ τής Σχο?νής “Άνδρου (Λόγ. 

Έοιιής 1818 σ. 603). 

Ίσάκ, άρχιθυτης Ο. I. Ο. IV 8756. "Ορα καί Εοΐιοε <Τ ΟπβηΙ περί 

Εφέσου καί τά Τ&Μβδ. Θεοδόσιος δ Γ' δ αΰτοκράτωρ 716-717 γενόμένος 

κληρικός διήγαγεν ένταΰθα τον βίον αυτοΰ καί έτάφη έν τφ ναφ τοΰ Αγίου 

Φιλίππου. (Παπαρρηγοπουλου Γ σ. 347) 

Ίααίτης, μ. Εφέσου, Κεραμέως έν Βοεεαποηε X 295-98, 1217-1224.(;) 

Δανιήλ, Πότε έζησεν ό μ. Εφέσου Δανιήλ, έν Ζαπίσκι Ιηιρ. Κιΐδδ 

Άρχαιολ. ΟΒίΠεοΙδδα II 293-298. (Κεραμέως 1887). 

Νεόφυτος, μ. Χίου, Εφέσου καί Ιΐυργίου (XIV αιών) (Έκκλ. Φάρος 

Β. 47, 49). 
Έπί Κυρίλλου μηνί Δεκεμβρίου Ινδ. ι^ έτος ,ζρλε' άπεκατέστη αύθις 

εις τον θρόνον αυτοΰ ό 
Γαβριήλ, καταδικασθείς αδίκως καί συκοφαντικώς υπό πατριαρχικού 

έξάρχου Σιλβέστρου ως μή έγχειρίσας αύτώ τά εκκλησιαστικά δικαιώματα 

Άντικατάστασις αυτοΰ υπό τοΰ 
Ιγνατίου, τέως Γάνου καί Χώρας. Μετά τον θάνατον τοΰ Ιγνατίου 

τουτου «επειδή ή επαρχία έμεινε απροστάτευτος, έκρίθη λαβεΐν πάλιν τον 

κυρ Γαβριήλ τον θρόνον αυτοΰ, «γνώμη συνοδική καί τοΰ άγιωτάτου καί 

μακαριωτάτου πάπα καί πατριάρχου τής μεγάλης πόλεως Αλεξάνδρειάς κυρ 

Γερασίμου καί κριτοΰ τής Οικουμένης...». 

Μελέτιος, καθαίρεσις, αχλθ' μηνί Μαΐφ Ινδ. ζης. άντ’ αυτοΰ ό θεοφιλέ¬ 

στατος αρχιεπίσκοπος πρώην Σάμου 

"Αν&ιμος, / κ 
Ιγνάτιος, οστις έπί εκλογή πατριάρχου μεταξύ τών τριών έτέθη συν 

τώ Λαρίσσης Παϊσίω (πατριάρχη), Θεσσαλονίκης Θεοκλήτω, Εφέσου Τγνατίω 

,αχνβ' Ίουλλίφ (Ν.Σ. 249). 

Μακάριος, 1821. 

"Ορα Αλμυρόν καί Βελεστίνου. 
Άχίλλιος, /ζνβ.,ίνδ. β' έν άγίορ δρει παρευρεθείς καί έν γράμματι δωρη- 

τηρίφ τής 'Ιεράς Συνάξεως είς Ιερεμίαν τον Α' υπογράφει. «Έκκλ. “Αλήθεια» 

1904 σ. 339. , , π 
Ίερό&εος, Ζητουν ίου καί ' Αλμυρού και ειτα Παροναξιας κλπ. ινατ 

επιγραφήν ναού τού αγίου Νικολάου εν Αλμυρφ, ορα ταΰτην δημοσιευθεΐ- 

σαν έν Β. 0. Η. 1899 σ. 399. Δελτ. τής εν 'Αλμυρφ Φιλάρχαιου Εταιρείας 

τής "Οθρυος τεύχος Δ' 1901 Άθήναι σημείωσις σελ. 30). Είναι δ αυτός δ 
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ύπογραφόμενος έν σιγιλλιφ τής Μονής Ξενίας, άπολυθέντι επί πατριάρχου 

Γρηγορίου του από Σμύρνης τφ 1798. (Δελτ. Ιστορικής καί Εθνολογικής 
Εταιρείας Δ'. 675). 

ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

Γεράσιμος, ταπεινός άρχιθύτης τό δωδεκάορτον τόδε θερμώς προσφέρει 
Γαληνοτάτφ Πρίντζιπι Ουγγαρίας- ιβ' αίώνος, 0. I. Ο. IV 8761. 

ΘΑΣΟΥ 

Τφ 1635 ίνδ. Γ' εις Μαρώνειαν προστίθεται. 

Αλέξανδρος, Ηου αίώνος (εν Αίιΐιοη. Μιίί 1893 σ. 267 υπό Κβτη: ορα 
Κονιιο Ε. Ο. τ, 8 ^ΐΐΐοΐ: - Αούΐ σ. 100). 

ΘΑΥΜΑΚΟΥ 

Κατα τους κάτω χρονους απο τής αλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως 
μέχρι του 1840 οί επίσκοποι Θαυμακου ήδρευον εν Γουρα. 

Ανέκδοτα κατά Γιαννόπουλον, Β. 0. Η. 1899 XII. σ. 416 καί έ£. 

Συμεών, έν χ. Έθν. Βιβλ. 68 φύλ. 31^ 

Πορφνριος, 

Μεθόδιος, 

Ίωάοαφ, (937 Έθν. Βιβλ. χργ.) 

Γερμανός, 

Κύριλλος, (Άμασ.’Άνθιμος, Τιιτοοο·. σ. 506), 

Ιάκωβος, Α' (φυλ. 199“ Νομ. Συναγωγής) 

Αρσένιος, έν επιγραφή Γοΰρας Θεσσαλίας 

Σεραφείμ, » Άντινίτσης 

’Ιάκωβος, ό Β' » Γοΰρας Θεσσαλίας 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Περί Θεσσαλονίκης δρα Β. ΡοΙίί:: Εοΐιοδ άΌποηΙ: IV, Μ&απτβ αυτόθι 
VIII, 272. Ερίστ. ΜΐΙ. 1894 σ. 117-118, ΐπεοπρίίοη2. 

Παϋλος, αρχιεπίσκοπος. 

ΕΙρηνέος, (ούτως) Άμφότεροι έν τή 'Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης. Θ. I. Ο. 

9.548, 9.826 περί τής γραφής ΕΙρηνέος. "Ορα περί τούτων Μίΐΐείΐυπ^εη 

ά&δ άειιϋδοΐιοη Αιςίι&βοΐο^ίδοΐιειι Ιηδίΐΐιιίεδ ζιι ΑίΗεη 1897 (τόμ. 22) 

σελ. 66 καί έξ υπό ΚυτίΕ3. 

Παϋλος, έν Β. Ζ: του 1909 σελ. 181. 

' Ν. 1Ϋ. 9 Ιουλίου 1692. 

2 Εις τό άκρον άνω δεξιφ τών δελτίων υπάρχουν τά εξής ονόματα Μυστακίδης 
I/. ΡεΜ, Ζερλέντης, Γεδεών τελευταΐον. 

* χρονολογία τών μητροπολιτών τούτων δέν είναι γνωστή. Ό Κατίά υποθέτει 
δτι ό Ειρηναίος έξησεν επί Κωνσταντίνου τοϋ Κοπρωνυμου. Τοϋ β' Παύλου σώζεται 
μολυβδόβουλλον τοϋ οποίου την χρονολόγησιν δέν άνεϋρον. Γ. I. Κ. 

1218-28. 

1237. 

1244. 

1556. 

1560. 

1572. 

1624. Καθαίρεσις. 

1710. 

1763-1767. 

1796 - 1799 Β 
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Βασίλειος, Άχριδιανός μητρ. Θεσσαλονίκης-δ ιάλεξις αυτού προς Ιτα¬ 

λόν «περί έκπορεύσεως τού 'Αγ. Πνεύματος» χειρόγρ. Μετοχιού Παναγίου 

Τάφου ύπ’ άριθ. 303. 

Εύσέβιος, Έπί του άγιω(τάτου) αρχιεπισκόπου Ευσεβίου έγένετο έν 

Θεσσαλονίκη σ. 58 του ϋιιοΐιεδίιο, ίσως ο Ευσέβιος, Σΐιιομιεί βοπί πότεε- 

εέεε ρΙιΐδίεαΓδ ΙεΗτεδ άα ραρε δ1 Οτόοοΐτε 1ε Οταικί 1 (Οτΐεπε ΟΙιπδΗαηιΐδ 

τόμ. II). 
* Κων στ (αν τίνος), ΕεδΒΐιιΐίοη όΤιπε ΐπδεπρίίοπ φιιΐ 56 ίτοανε 

όαπδ Γεδε&ΐίετ ςαί όεδεεηό 3. Ια ΒαδϊΗηαε όε δ' ΟέιτιέΙπιΐδ έν τή Δ. 

Πύλη τής εισόδου «πατρός ημών καί αρχιεπισκόπου Κωνσταντιν. (σελ. 60 

Όυείιεδπε). 'Όρα κάπου καί ΙΊαπαγεωργίου έν Β. Ζ. 

* Θεόδωρος -, μή άναφερόμενος εις τούς καταλόγους τού αγίου Άμα- 

σείας. Ούτος έχειροτόνησε τον άγιον Ευθύμιον τον έν Θεσσαλονίκη γεννη- 

θέντα τφ 824. «Έκκλ. Άλήθ.» 1895 άρ. 26, (25 Αΰγ) καί 1897 Ιανουάριος. 

Θεοφάνης, Κέδρην. Β. 518, (6546=1038). 

Θεόδουλος, αρχιεπίσκοπος ια'-ιβ' αίώνος, σ. 146 τού ΙΓ' τόμου Ρωσ. 

5Αρχ. Ινστιτούτου. 

Νυμφών, (αντί Νήφων) «6 πατριάρχης τής Θεσσαλονίκης τότε ών (τω3 

1450) σελ. 443 τού Ηειιζεγ. 

* Μακάριος, Τφ 1537 (7046) ήγόρασε ών πρώην Θεσσαλονίκης τό 

υπ’ άριθ. 485 έν τή Συνοδική Βιβλιοθήκη τής Μόσχας ύπάρχον χειρόγραφον 

Λεξικόν (Πρβλ. Επιτομήν τών χειρογράφων, υπό άρχιμ. Ιακώβου τού Βατο- 

πεδινού (896 σ. 10). Ου μνημονεύεται παρά τφ Άμασείας. "Ορα Ρεδί έν 

Εεΐιοδ ά’ΟπεηΙ; VIII 272, άπαντώντα εις τον Ζερλέντην Βγζ.. Ζ. (1905) 

σ. 254-56. Ό Μακάριος τφ Όκτωβρίφ τού 1507 πρωτοσύγκελλος τού 

Κορίνθου καί έγένετο μητροπολίτης Κορίνθου, ών δέ τοιούτος έπείχε καί 

τον τόπον τού Άγκύρας (σ. 273 Ε. ά. Ογ.) τή 4*» Απριλίου 1517 μετετέθη 

εις Θεσσαλονίκην 4. 

Θεωνας 5, μοναχός αγιορείτης (’Άθως σ. 206) καί Σάθα, Νεοελληνική Φιλ. 

211 καί έν Νέφ Έκλογίφ (Γεδεών)-'Όρα Α/νικά μου καί έν Εοΐιοδ ΟΌπεπΙ, 

Σωφρόνιος, Τφ ,ζριδ' δεκεμβρίου ε', δτε «τον οίχειον αποβαλλόμενης 

ποιμένα» έγένετο ό (συμψήφους έ'χων τον μέγαν πρωτοσύγκελλον τής Μεγ. 

1 Μεταξύ τών ετών 590 604 μ. X. 

! Εις τό σχετ. απόκομμα τοϋ Νεολόγου τής Κωνσταντινουπόλεως είςτό όποιον περιέ- 

χεται ό κατάλογος τών μητρ. Θεσσαλονίκης φαίνεται οτι τοποθετεί τοΰτον ό Μυστακί¬ 

δης διά μελάνης μεταξύ τών ετών 829-840, ήτοι μεταξύ Ιωσήφ καί Λέοντος. 

3 Ή λέξις δέν είναι καθαρώς γεγραμμένη. 

« Ό.Μηθύμνης Μακάριος έγένετο ώς λέγει έν Κωνσταντινουπόλει (15 Δεκέμβριος 

1897) Θεσσαλονίκης τφ 1531 καί έν τή μονή τοϋ Λειμώνος τή 12 Απριλίου 1546. 

3 Έτος 1539. 
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Εκκλησίας Μητροφάνην καί λογιώτατον ΙΙρωτοσΰγκελλον εφημέριον τής 

Χρυσοπηγής Ιγνάτιον) Σωφρόνιος, τούτου δέ παραιτηθέντος γίνεται ό θεο¬ 

φιλέστατος επίσκοπος Κίτρους, 

Ζωσιμας, Σεπτεμβρ. ,ζρίστ' (7110-5509= 1607). 

Αθανάσιος, Κρής περί οΰ βλ. Κεραμέως «Διάφορά Ελληνικά γράμ¬ 

ματα» σ. ιβ'-ιε'καί αυτόθι παραπομπάς εκτάκτους. Ό τφ 1634 πατριαρ- 

χεύσας, άνΟ’ οΰ τή 16 Μαρτίου εκλέγεται ό οικονόμος τής μητροπόλεως και 

ιερομόναχος (Π. Π.1 Γεδεών 559 καί 580). 

Δαμασκηνός 2, οΰ καθαιρεθέντος επί Κυρίλλου του έκ Βερροίας έγένετο 

ό Πολυανής, 

Καλλίνικος, ,αχλς' Ιανουάριου κζ'. 

'Α&ανάσιος3, επειδή ή άγιωτάτη μητρύπολις Θεσσαλονίκης έ'μεινεν 

απροστάτευτος υπέρ τον τριετή χρόνον διά τον εν αυτή κατά προεδρίαν άρχιε- 

ρατευοντα άγιώτατον αρχιεπίσκοπον κυρ Αθανάσιον καταλιπόντα αυτήν και 

άναχωρήσαντα εις τά μέρη τής άνω Μυσίας, ώς και αντίκρυ φαίνεται έγέ- 

νετο ό έν Ίερομονάχοις 

Θεόκλητος, τώ ,αχμστ' ίουλίφ κα' ϊνδ. ιδ'. συνυποψήφιος τεθείς τω 

Παϊσίω Λαρίσης καί Ίγνατίφ Εφέσου επί εκλογή Πατριάρχου του Παϊσίου. 

Οΰτος παρητήσατο, έγένετο δ’ ό μέγας Πρωτοσΰγκελλος, 

Ιωακείμ, τω ,αχνα' Ίανουαρίου κα' ό μετά ταυτα Ρόδου. 

Διονύσιος, 6 Γ'. προεδρικώς αμέσως μετά τήν από του Πατριαρχικού 

θρόνου παραίτησιν καί κατεΐχεν αυτήν μέχρι του 1671 (Νομ. Συναγωγή. 

Π. Π. Γεδεών σ. 589) δτε τή ια' Μαρτίου 1671 εκλέγεται ό ιερομόναχος καί 

πνευματικός καί λογιώτατος, 

Αναστάσιος, 

Μεθόδιος, μηνί Φεβρ. 1687, καθηρέθη τή 2 Άπρ. 1696. Περί τουτου 

δρα του Π. Ζερλέντη, μονογραφίαν έν «Παλαμφ» Θεσσαλονίκης τ. Β' (1918) 

σ. 148 152, έν ή καταλήγει, «αφού κατετάραξε τούς Θεσσαλονικεΐς διήλθε διά 

Ζακύνθου, Βενετίας, Βιέννης, ήλθεν εις Μόσχαν παρουσιάσθη προ τού αΰτο- 

κράτορος, ί'να εξικετεύση τήν απελευθέρωσήν των Ελλήνων». 

Ιγνάτιος, 1689 (; Γ. Κον.) Κεραμεύς τ. Θ' «Βυζ. Χρονικά» 274. 

Γαβριήλ, Θεσσαλονίκης δρα Μολδαβίας 1745-1780. Κεραμεύς σ. 273 

τού ιθ' τόμ. των «Βυζαντινών Χρονικών». 

Γεράσιμος, 1797-8 αυτόθι σ. 273. 

Μακάριος, 1821. 

1 Πατριαρχικοί Πίνακες. 

2 Ύποσημείωσις Μυστακίδου: Μετά ταΰτα Κασσανδρείας Πρόεδρος, ορα Κασσάν- 

δρεια 1643. 

8 Διά δευτέραν φοράν. 

Επισκοπικοί κατάλογοι. 

ΘΗΒΏΝ 

'Υπέρτιμος καί έξαρχος πάσης Βοιωτίας. 

Γερμανός \ μητροπ. Θηβών 8-9ος αιών. Ο. 065 Μ. (ΓΑΠιέποε σελ. 

248 τής Κεναο όεε Είτιάοε Οτεοητιεδ τ. 11 υπό δοΙι1υηιΐ)6Γ§·εΓ. 

Μαρκιανός, 869. Μαηεί 16 σελ. 37-195, 

Ιωάννης, Χ-ΧΙ αιών, έν τφ (Ρωσσικφ Περιοδικφ) ύπουργ. τής παι¬ 

δείας αυτόθι. 

Κωνσταντίνος^, Ρενιιε Αγο1τ.6ο1ο£'. 18 γ7 και δί§·ί11θ£Γίΐρ1ιϊε Βγζ&η1. 

Λ σ. 1-76. 

Ίωάσαφ, τφ 1544 παραστάς έν τή έγκαθιδρύσει τού πρώτου Μονϋσέως 

έν 'Αγίιο "Ορει, καθ’ ήν παρίστατο ό Ιερεμίας ό Α" καί ό μητροπολ. Λαρίσ- 

σης Νεόφυτος (αλληλογραφίαν δρα έν «Κοίνσταντινουπόλει» τη 6^ Ιουνίου 

1887). "Ισως είναι ό αυτός τφ 1565 τήν καθαίρεσιν τού.Ίωάσαφ υπο¬ 

γραφών, Τιιγοο§γ. σελ. 173)3. 

Λαυρέντιος, τφ 1593 έν τοπική συνόδφ («Έλλ. Φιλ. Σύλλογος» 17 καί 

Μαυροκορδ. Βιβλ. 75). 

Μητροφάνης, 1625 καί άντ’ αυτού παραιτησαμένου τώ Νοεμβρίφ 

προβιβάζεται ό "Ωραίων 
Δανιήλ, κατά Μάρτιον τού ,ζρλδ' («Έκκλ. Αλήθεια» Β' σ. 668). 

Παρ&ένιος, οΰ καθαιρεθέντος εκλέγεται τή κβ' Νοεμβρίου ,αχλδ' 

(1634) ό έκεΐθεν έλθών Ιερομόναχος 
Κλήμης, {«Έκκλ.Άλήθ.» Β.669)· τούτου καθαιρεθέντος γίνεται ό πρφην 

Βολισσοΰ 
Δανιήλ, τφ Ίανουαρίφ τού 1648 (Παρά Σάθα, Μ. Β. τόμ. Γ'. 582 

φέρεται Γαβριήλ) σύμψηφον έχων τον πρφην Σάμου "Ανθιμον (δρα Σάμου). 

1 Είς ιδιαίτερον δελτίον Θηβών αναγράφεται· Γερμανός μητροπολίτης Θ' αίώνος 

8ο1ι1υπι1)6Γ§θΓ, ΜέΐΛπ^εε σ. 222. 

’ Έν τφ αύτφ ιδιαιτέρφ δελτίφ τίθεται ό Κωνσταντίνος προ του Ίωάννου μετά τής 

χρονολογίας ΙΑ ή ΙΒ· αίώνος, έν αύτφ καί ή ύποσημ. «Μέίαιι^εε σελ. 223 ένθα καί έτε¬ 

ρος Κωνσταντίνος άναφέρεται έν τή δί£Ϊ11ο£Πΐρ1ιΪ6 του αυτού συγγραφέως». 

5 Είς ιδιαίτερον δελτίον σημειοΰνται προσθέτως τά έξης· ζνβ' ίνδ. β' «Έκκλησ. 

Αλήθεια» 1904 σ. 339. Παραπλεύρως είναι έπικεκολλημένον απόκομμα έφημερίδος τής 

«Κωνσταντινουπόλεως* Ιχον οΰτω: 

Ή Α. Παναγιότης τήν επιούσαν ΐΊν άρξαμένου μηνός παρευρέδη εν τή τελετή των 

αρχαιρεσιών τής Ί. Κοινότηχος προς έγκαθίδρυσιν χής νέας επιστασίας, ή οποία άπό 

ιών άπωτάτοιν χρόνων καθιεροιθεϊσα, τελείται ετησίους κατά τήν 1 Ιουνίου, τής οποίας 

ή περιγραφή υπεκφεύγει τήν αρμοδιότητα μου· έν τοΐς χρονικοΐς τοΰ νΑθω θά σημειω- 

θώσιν αί κατά τό έτος τούτο άρχαιρεσίαι τής I. Κοινότητος δια χό εξαιρετικόν οτι παρι- 

στατο ή Α. Θ. Π. Άνάλογον οημείωσιν, ώς μοί εΐπον, φέρουσι τά χρονικά, καθ’ ά έν τή 

έγκαθιδρύσει τού πρτοτου Μωϋσέως κατά τό έτος ζβ’ = 1544 παρίσταντο ό πατριάρχης 

Ιερεμίας Α'. καί οί μητροπολΐται Λαρίσσης Νεόφυτος καί Θηβών Ίωάσαφ. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, ϊτος ΙΒ'. 12 
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Παρθένιος1, πρώην Σάμου κατά προεδρίαν. Ό Κακογέρων Παρθένιος2 

καθαιρεΐται και άντ’ αΰτοΰ 
Ιεζεκιήλ, Έν Ν. Συναγ. φυλ. 266°. «Επειδή τής μητροπόλεως Θηβών 

δίχα άρχιερέως έναπομεινάσης τοσοΰτον ήδη χρόνον ώς του εν αυτή ήδη 

ευρισκομένου πρώην Σάμου Παρθενίου κατά προεδρίαν δντος και οΰ γνησίου 

προτροπή του πατριάρχου κ. Παρθενίου έθέμεθα τον πρώην υμών ιεζικιήλ 

(οΰτω) και τον πρφην κυρ Γαβριήλ και τον πρώην Ρέοντος κυρ Παρθένων 

μαρτίφ ,αχνβ' άνθ’ ου καθαιρεθέντος τφ ,αχξς' ένεκα πολλών λόγων «το δε 

πλέον τής άκρατοποσίας, ώς ου θέμις». 

Ιερόθεος, (Νομ. Συναγ.) τώ 1687. (Τουρκοκρατ. Ελλάς σελ. 358-366). 

Αθανάσιος, τώ 1746 («Έκκλ.Αλήθεια» I, 156) δστις τώ Δεκεμβρίω του 

1752 αποθνήσκει, διαδέχεται δε αυτόν ό Μ. ΓΙρωτοσΰγκελλος τής Μ. Έκκλ. 

"Ανθιμος, επί Κυρίλλου 
’Αγάπιος, καί δτε ουτος άνεφάνη ατελέσφορος προς τήν διοίκησιν τής 

επαρχίας ταΰτης καί παρητήσατο προτροπή καί άδεια του Οικουμενικού 

Π. Θεοδοσίου διωρίσθη ό εφημέριος του πατριαρχικοί) ναοΰ 

Αθανάσιος, τφ Μαΐω του ,αψογ' έπινεμ. 6^ (Ή παραίτησις τοΰ 

Αγαπίου τώ αψοα' Ιουνίου β'). Ό Αθανάσιος αποθνήσκει τώ 1790 Νοεμ- 

βρίω επί Νεοφύτου καί εκλέγεται ό θεοφιλέστατος επίσκοπος πρφην Δαμαλών 

Τιμόθεος, οστις άπέθανε τφΣεπτεμβρίω τοΰ 1739 καί διορίζεται δ μεγ. 

πρωτοσΰγκελλος τής Μ. Εκκλησίας 

Κύριλλος, οστις τον Αύγουστον τοΰ 1812 αποθνήσκει καί επί Ίερεμίου 

εκλέγεται δ πρωτοσΰγκελλος τοΰ μητροπολ. Ήρακλείας 

Ανανίας, άποθανών τφ 1820, άνθ’ οΰ εκλέγεται δ θεοφιλέστατος επί¬ 

σκοπος Περιστεράς 

Παΐσιος, τφ 1827 Σεπτεμ. διορίζεται δ μητροπολίτης Άγκυρας κυρ 

Αγαθάγγελος,Ά όίτε τοΰ άρχιερατεΰοντος κυρ Παϊσίου τό ζήν εκμετρή- 

σαντος. «Επειδή προς τοις άλλοις άνηκέστοις δεινοίς άπερ άθλίως ΰπέστη 

έ'τι έκ τής αρχής τής γενομένης ρήξεοος τών περιστάσεων διέμεινεν απροστά¬ 

τευτος καί ά'μοιρος αρχιερατικής προστασίας, άτε δή τοΰ...» 

ΙΕΡΑΠΟΛΕΩΣ (Φρυγίας) 

Γενναίος, άρχιεπίσ. καί πατριάρχης ε' καίς' αιών εν (ΑΙίοιί;. ν. Ηίετα- 

ροΐίε Δ' τ. τοΰ Ετ«;&ηζα§;5ΐι: ά. ^ΙιγΒ. 1898 έν Βερολίνω). 

Ιωάννης, Ο. I. Ο. IV 8641, επίσκοπος έτος 875 Σελευκιδών = 565 μ. X. 

* Εις 2 έχερα δελτία ύπάρχουσι αί έξης σημειώσεις : Παρθένιος πρώην Σάμου κατά 

προεδρίαν - έφ’ φ καί πάλιν έτέθησαν <ώ πρφην υμών Ιεζεκιήλ συνυποψήφους έχιυν καί 

τόν πρώην Γαβριήλ καί τον πρώην Ρεοντος Παρθένων τφ ,αχνβ' μαρτίου». 

* Τά τεμάχια περί Ιεζεκιήλ υπάρχουν έν έτέροις δελτίοις. 

3 Γ. Κονιδάρη, Θρησκευτική καί Χριστ.Εγκυκλοπαίδεια Τόμ. Α' σελ. 69. 

ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 

Βασίλειος, Ποιμένος Βασιλί(ου) Έρισσοΰ ια' αϊώνος κατά πάσαν 

πιθανότητα. Προότη σφραγίς επισκόπου Ίερισσοΰ (σελ. 231 Μέΐ3Π§;€δ τοΰ 

δοΙτΙαπι^ΟΓοετ). 
Μακάριος, 6 υπό Ίερεμίου τοΰ Α' διορισθείς επιστάτης τής οικοδομής 

τοΰ Σταυρονικήτα κατά τό 1540 1!; 

ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΜΟΥ 

’Ίδε Σάμου. 

ΙΚΟΝΙΟΥ 

"Ορα Βάρνης Παρθένιος. 

ΙΜΒΡΟΥ [καί Λήμνου] 

Μιχαήλ ό Κηρουλλάριος εις Ίμβρον υπό τοΰ Ίσαακίου Κομνηνοΰ 1059. 

Μεσαίων. Βιβλιοθήκη IV 326 καί Κ. Ε. Ο. Ν° 71 (1903) σελ. 375 εξής. 

Εις τά έν τή μονογραφία περί Ίμβρου τοΰ Κ. καί τάς αυτόθι προσθήκας 

πρόσθες έν σελ. 239-240Γ Βατικανοΰ κώδικος 840 2. 

Ιάκωβος, «έγράφη διά χειρός εμοΰ τοΰ εΰιελοΰς ίερομονάχου καί 

υποψηφίου τήςάγιωτάτης αρχιεπισκοπής νήσων Αήμνου καίΊμβρου Ιακώβου 

μηνί Φεβρουαρίω ίνδικτιώνος δ'έτος ,ςωκθ'—(1321). Εΰρον έν σελ. 167 

τών ζ^ρίδία τοΰ Ρ(ωσικοΰ) Αΰτοκρ. Αρχείου Ιζννοδίΐα Πετροΰπολις 1914 

τόμ. VIII. 

Δανιήλ, 1 Α Ι Ε Ε (Γ ^ 469 

Παΐσιος, ) 

Ιωακείμ, άναφέρεται συνυπογεγραμμένος έν τινι πατριαρχικφ εγγράφω 

τοΰ Μητροφάνους (1580), ενφ δηλοΰται οτι ό Βοεβόδας Μπογδονίας Ιωάννης 

Πέτρος άφιέρωσεν εις τόν πατριαρχικόν ναόν τής Παμμακάριστου τά σπήτια 

αΰτοΰ, επί τφ ορω τοΰ καταλΰειν έν αΰτοις δσάκις έπιδημει έν Κωνσταντι- 

νουπόλει. «Έκκλ. Άληθ.» έτος δ', σελ. 731. 

Παρθένιος, Έκκλ. Ά?ιήθεια 1892 φυλ. 40 ,αχιε'^615 συνυπογράφεται 

έν τινι Λαυρεωτικφ σιγιλλίψ ώς πρφην Ίμβρου. 

Αθανάσιος, «άτε άσώτως έν αυτή διάγων καί άποδράς... καθαιρεΐται 

καί γίνεται ό Κώ άρχιεπίσκοπος 

Χριστόφορος, τφ ,αχκς' (Νομ. Συναγωγή). 

Σωφρόνιος, 1627 Απριλίου 10 υπόμνημα αντί τοΰ παραιτηθέντος Χρι¬ 

στόφορου. (Πατρ. έγγραφον Σάθα Γ' σ. 568). Καθαιρεΐται Ιούλιον 'αχλε'. 

Άβράμος, (;) υπογράφεται έν Λαυρεωτικφ σιγιλλίφ τό ,ξρμ' επί Κυρίλ¬ 

λου τοΰ Λουκάρεως 1632 (;) (Έκκλ.Άληθ. 1892 Δεκεμβ. 28 φυλ. 43). 

1 Ν. Κ. 16 Μαίου 1892. 

! Πρόσθες χά έν Οΐ 16ε Π, Ηαιιάδ. ά. δΙπίΐΙδίΐΙΙεΓίΰιηεΓ II έκδ. χοϋ 1 τομ. σελ. 57, 

καί «Έκκλ. Άληθ.» 1892 Δεκέμβριος. 
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Νικόδημος, 1652 υπόμνημα αντί τοΰ άποθανόντος Σωφρονίου. ΤΗν » 

πνευματικός καί πρωτοσύγκελλος του άποθανόντος Σωφρονίου (Νομ. Συναγ.)1. 

ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 

“Ορα διατριβήν περί των τής επαρχίας Καισαρείας εν «Έκκλ. Άληθείςι» 

1913 Νοεμβρ. έκ χειρογράφου, όπερ ειδον, δημοσιεύει δέ ό κ. Γεδεών. ^ 

(Ααμπουσιάδης). _ _ _ 
Άνδρέας, Λάμπρου - Κατάλογος άγιορ. κωδ. σ. 47 κώδιξ 2°? του αγίου 

Παύλου φ. 48ον. ε _ ;; ( 
Κοσμάς, Μοηΐίααοοη, ΒίδΙΐοΛ. Οοίδΐϊηί^ησ σελ. 104 υπό Άλες, τοΰ 

Κομνηνοΰ αυτόθι... «τοΰ πρωτόθρονου». 

ΜεΜιος, μετά τό 1365 (σ. 468 τ. Α' ΜΐΜοδΐοΙι). 
Μητροφάνης, 1551. Τφ 1565 ό πατριαρχεύσας 7 ετη (Μαθά κατάλογος 

Π. "Ορα καί Στεφ. Γέρλαχ εν Τπο-οόαοΐι καί Τουρκογραικίαν σ. 289 πρβλ. 212 

αυτόθι, την υπογραφήν του καί τά ανέκδοτα μου. Πατρ. Πίνακες I εδεών 

σελ. 516. 
Παχώμιος, δ μετά ταΰτα Πατριάρχης έκ Λέσβου, δρα Πατριαρχ. Πίνα¬ 

κας σελ. 526. 
Γρηγόριος, 1622, («Έκκλ. Αλήθεια» 1899 φύλ. Α'σ. 24). (Έν ιδιαι- 

τέρω δελτίφ προστίθεται] επί 5 ετη καταλιπών την επαρχίαν αΰτοΰ, άνθ’ οΰ ό 

Γερμανός, πρφην Μίλου (δία) τφ ,ζρλβ' Σεπτέμβριος, ου έξωσθέντος 

εγένετο ό πρφην Άμιδες(;) 

Έπιφάνιος2, (Γρηγόριος τφ 1623 άτε άπουσιάζων δίχα συνοδικής άδειας 

άντ’ αΰτοΰ ό 
Μελέτιος, (Σάθα, Μεσαίων. Βιβλ. τ. Γλ σ. 563). Έν τω δελτίφ: Έπι- 

φάνιος, ου άποθανόντος εκλέγεται ό Μυρέων 
Ζαχαρίας, τω Νοεμβρίφ 1642. Οΰτος καθαιρεΐται καί άντ’ αΰτοΰ (την 

καθαίρεσιν Ιδία χειρί δεξαμένου καί ύπογράψαντος 1649)3, εγένετο ό πρώην 

Σάμου 
"Ανθιμος, (Σάθα, Μ. Βιβλ. τόμ. Γ' σ. 583) Δεκεμβρίου 1649 καί έξω- 

σθείς Είναι ό επί Παϊσίου συνυπογράψας την προς τον Πατριάρχην Νίκωνα 

επιστολήν αΰτοΰ («Άνατολ. Άστήρ» 1881, 16 Σεπτεμ. αριθ. 51). 

Γρηγόριος 4, καθαιρεΐται καί προάγεται ό ιερομόναχος 

Γερμανός, 1674. 

Γρηγόριος, Τφ 1689 Άπριλ. (Ατοΐιΐνοδ δαίηί: Ποιιΐδ παρά Εενπΐ). Ψ 

1 Ν. Κ. 18 Νοεμβρίου 1891. 

! Έν τφ τετραδίφ ούτως «άντΐ τοΰ Γρηγορίου παραιτηθέντος Έπιφάνιος 1624». 

5 Έν τφ τετραδίφ: Τφ 1649 επί Παρθενίου Β'. τό δ'. Ζαχαρίας αΰγουστ. δίδωσι > 

παραίτησιν κατά δεκέμβριον καθαιρεΐται καί εκλέγεται ό Ανθιμος κλπ. βλ. κείμενον. 

4 Οΰτος και ό επόμενος αναγράφονται έν έτέρω δελτίφ. 

* Χρύσανθος, Τφ 1702 (ό Παλαιστίνης, Ήμερολόγιον Άνατολ. 1884 

σελ, 313). 

Κυπριανός, Τφ 1707, ό μετά ταΰτα Πατριάρχης. 

Ιερεμίας, ό τφ 1715 εκλεγείς Πατριάρχης Ιερεμίας (ό Γ'.) ό Πάτμιος. 

Νεόφυτος. 

Παρ&ένιος, 1743, «Έκκλ. Άλ.» τόμ. Γσ. 156,1748 Σεπτ. (Αλήθεια τόμ. 

Βλ σ. 231) Σιγίλλιον Θήρας επί Καλλινίκου Ελ επί άδελφοΰ του Τζανάκη 

Γαβαλα υιός. Τφ 1755 έτι είναι συνοδικός. «( Εκκλησιαστ. Άληθ. νέτος I 

σ. 157 εξ.). 
Παΐαιος 1 Μάιος 1763 (Αλήθεια Αλ τ. 233). Τή 25 Δεκεμβρίου 1768 

άνεχώρησεν έκ Μετεολρων, άφ ου εμεινε εν Μετεωροις εξόριστος υπέρ τους 

δύο χρόνους». (Σημ. Παπαδοπ. Κεραμεως εν σελ. 35 τοΰ ίδιου τευχους 

(Μανουήλ ό Κορίνθιος Άθην. 1902). 

Μακάριος, Σεπτεμβρ. 1766. 1772 Άπριλ. 3 (Ήμερολόγιον Άνατολ. 

1885 σ. 136). 
Γρηγόριος, 1773. 1794 Ίουλ. 12. Ήμερολ. Άνατολ. 1886 σ. 173 κ. 

174, πρότερον Σβορνικίου (Παρανίκα, Σχεδίασμα σ. 118). 

Λεόντιος, 1796 Ίουλ. ό πρότερον Μενελίκου (Κουρουτσ. σ. 21), ου 

παραιτησαμένου ό άπό προδην Τορνόβου 

Φιλόθεος *, 1806. (Κουρούτσ. σ. 65), ου θανόντος ό άπό Νεοκαισαρείας 

Μελέτιος, 1815-1817, μετετέθη τφ Ίουλίφ 1815, άνθ’ οΰ άποθανόν¬ 

τος τφ 1817 Μαΐφ ό 
Ίωαννίκιος, δ άπό Νίκαιας (Κουρούτσ. σ. 57) Ιούνιον 1817 8 Ιανουά¬ 

ριου 1820. (Ήμερολ. Άνατ. 1885 στ. 126), οΰ θανόντος 

Χρύσανθος, Σεπτεμβρ. 1823, οΰ μετατεθέντος εις τήν μητρ. Εφέσου 

ό άπό Οΰζίτζης 
Γεράσιμος, Δεκεμβρίου 1830, οΰ παυθέντος ό ηγούμενος τής Μονής 

Προδρόμου 
Παΐαιος, Ίουλίφ 1832, οΰ θανόντος ό άπό Άγχιάλου 

Βασίλειος, καί άντ* αΰτοΰ ό Μ. Πρωτοσ. Σεπτ. 18713. 

γ Εύστά&ιος, Κλεόβουλος Σεπτ. 1871. 

1 Έν ίδιαιτέρφ δελτίφ σημειοΰται: Παίσιος ό άπό Πισιδίας Ίουλίφ 1757 οΰ καθαι- 

ρεθέντος ό άπό Φαναριού Μακάριος, (βλ. κείμενον). 

5 1797-1817. 

' 3 Εις τι δελτίον ή εξής ύποσημείωσις Θεόδωρος, επίσκοπος έν Μβΐ. άβ Ια Ραοιιΐίέ 

ΟΓΪβηΙ&Ιβ ( = Μ. Ρ. Ο ) Θήκη Θ. επισκόπου VII (1914-1921) έν χωρίφ ΟβίκΗΐ, δίωρον 

ΝΔ τοΰ Τσεπνί- ρϊβιτε Ιοηιόαίε άίΐηε 1β πιιιγ άε Ι’έ^Πδβ απηειιΐβηηβ υπό ΙβΓρΙιαηϊοη, 

δσεις λέγει, ότι εδώ επισκοπή δεν υπήρξε· ίσως τής πλησίον Βασιλικής Θέρμης. Σεβε- 

ρίας. Ενδΐδα οιι Αϊροΐΐοϊ άλλ’ ίδέ καί τό Ο. ΟΡτίδΙ. 
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ΚΑΡΑΒΙΖΥΗΣ 

Κοσμάς, Έκτος τοΰ αρχιεπισκόπου Καραβιζυης Ίωάννου, όσης μνημο- 

μονεΰεται εν σελ. 120 τής μεγάλης δί§ΐ11ο§Τ3ρ1π6 του 3ο1ι1απιΙ)6Γ§:6Γ ό 

αυτός λόγιος εξ άνακοινώσεως αθηναϊκής αναφέρει και τον Κοσμάν επί 

μολυβδοβοΰλλου άποκειμένου εν τή Εθνική βιβλιοθήκη. Εποχή Ι' αϊώνος. 

(Μέΐέΐη^εδ (ΙΆτοΙιόοΙοοίε Βγζαπόπο 1895, σελ. 217. Έν τφ μολυβδο- 

βουλλω Καραβιζυης). 
ΚΑΣΣ ΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Δαμασκηνός, ο πρώην Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος Κ... εγένετο «δστις 

υπογράφει ιδία χειρ! στέργω και υπόσχομαι τά άνωθι εν μην! Ίουλίφ 16^» 

(δηλ. δτι δεν θά ένοχλή τον κυρ Αθανάσιον τον Θεσσαλονίκης. Έπι Παρθε¬ 

νίου ίσως τφ 1643 (Νομ. Συναγωγή φΰλλ. 123“)λ 

ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 

Κύριλλος, έπ! Αλεξίου Γ' (1349-1390). Παρανίκα εν σελ. 195 τοΰ Δ' 

τόμου τοΰ Ρωσσικοΰ Άρχ. Ινστιτούτού κατά Λιβαδηνόν. "Ορα Τραπεζοΰς. 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2 

Γεώργιος, «Γεώργιος γέγραφε ποιμήν Κέρκυρας» Μνημονεύεται έν 

τελευταίψ στίχω ΐαμβείου, δπερ δημοσιεύεται έν Ο. I. Ο. τ. Δ'. Έν τφ τμήματι 

των επιτύμβιων χριστιανικών επιγραφών (αΰξ. άριθ. 9438) Πρβλ. κα! επι¬ 

γραφήν ύπ" άριθ. 8751 δπου Γεώργιος Πρόμος — 

Κωνσταντίνος, ό Β'(;) 1166-1168 μ. X. Τον τοΰ Νίκαιας Κέρκυρας 

Κωνσταντίνον έν μολυβδοβοΰλλψ σελ. 52 53 τοΰ καταλ. τής Νομισμ. Συλλο¬ 

γής Μουροΰζη υπό Ποστολάκα "Αθην. 1868. “Ορα περί τοΰτου και δί§ί11ο- 

§Τ3ρ1ιΪ0 209-10 κα! Σακελλίωνος Δελτ. Ίστορ. κα! Έθν. Εταιρείας τόμ. Β' 

σ. 411. 
ΚΕΡΝΙΤΖΗΣ 

Νεόφυτος, έξ Αθηνών 1555 (Κατάλογος Λάμπρου σελ. 122). 

Αρσένιος, παραιτεΐται κα! γίνεται τφ Σεπτεμβρίφ 1654 ό ιερομόναχος 

Κωνστάντιος, αρχιεπίσκοπος Κερνίτσης (Νομ. Συναγωγή) έπ! Παϊσίου 

(τό β' πατριαρχευοντος) προβιβασθείσης τής επισκοπής εις αρχιεπισκοπήν 

κατά Σεπτέμβριον 1654 (Π. Πίνακες σ. 583). 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

Γερμανός, άγιος, αρχιεπίσκοπος (6 Νοεμβρίου) λείψανα αΰτοΰ έν τφ 

Κρεμλίνψ Σκευοφυλακείω «(Έκκλ. Άλήθ.» ιη' σ. 260). 

1 Ν. Κ. 10 Φεβρουάριου 1892. 

? 2π. Παπαγεωργίου: “Ιστορία τής Εκκλησίας τής Κέρκυρας. Κέρκυρα 1920. 
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ΚΟΛΩΝΕΙΑΣ 

Θεοδόσιος, Κύριε βοήθει τφ σφ δουλφ Θεαδοσίω έπισκόπφ Κολω- 

ν(είας). “Ορα δο1ι1ιιηι50Γ§;οΓ εάν έχη τι (Περιοδ. Ρωσσ. "Αρχαιολ. Ινστιτούτού 

τ. Η' τ. 3 σελ. 214)* 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2 

Ίλαρίων, Τφ 869 έπ! συνόδου κατά τοΰ Φωτίου Πατριάρχου Κων¬ 

σταντινουπόλεως. Μ αηδή Οοηοΐΐ. οοΐΐ. τόμ. 16 σελ. 17-185. 

Σέργιος3, έπ! Άλεξ. Κομνηνοΰ. Μοηΐίαυοοη, ΒΐΒΗοίΙιοοοα Οοϊδίίπϊ- 

&Π3 σελ. 104. Είναι άραγε ο αυτός τφ έν δί^ίΐΐοοταρίιίβ ΒγζΗΠίιηβ σ. 183, 

«Σεργίω Προεδρία Κορίνθου»; 

Γαβριήλ, 

* Νικήτας, μή μνημονευόμενος υπό τοΰ Εβ ζ)ιιΪ0η, XI - ΧΠ αιώνων. 

(Άμφότεροι), έν 3ί£Ϊ11. ΒγζππΙϊηε σ. 183. 

Γεώργιος, 1027 μνημονευόμενος υπό τών Εε ζΐαίεη «τοΰ νΰν προε- 

δρεΰοντος έν Κορινθίοις» έν Έθν. Νομ. Μουσείω. Ό δεύτερος Γεώργιος 

ό παρά Εε ζ)ιιίεη, έπίσης γνωστός είναι ό 

Γρηγόριος, ό Πάρδος. "Ορα Σβορώνου Β.' (1899 σ. 123 Νομ. Έφημ.) 

Νικόλαος, τφ 1156, δολοφονηθείς υπό τοΰ τυράννου τοΰ Ναυπλίου 

και Άργους Δέοντος (σελ. 188, «Σωτήρος» Περιοδ. τόμ. Α') Νικόλαος (Νικ. 

Χωνιάτης ’Έκδ. Βόννης σελ. 841) άρχιποίμην Κορίνθου. 

Μανουήλ, τφ 1230 ό Μελανιδζίου, Κορίνθου. Κ. Ε. Ο. 1894 σ. 80. 

Θεόγνωστος, τφ 1394 (Μΐΐτίοδίοΐι τ. Β' σ. 204, 287, 291). 

Ιωακείμ, τφ 1477 έπ! Μαξίμου (τόμ. ΙΖ' άρχαιολ. παράρτημα τοΰ 

Έλλ. Φιλ. Συλλόγου σ. 20). 

Σωφρόνιος, τφ 1565 (Σωφρόνιος ήν τότε κα! ό μητροπ. "Αθηνών. 

"Ορα «Σωτήρος» τόμ. Β 'περι μητρ. "Αθηνών, κα! τουρκογραικία σελ. 172-173). 

"Ιωάσαφ4, Τιιγοο§ύ30. επιστολή σ. 323. 

Λαυρέντιος, τφ 1580 περίπου παραιτησάμενος (Σάθα, Σχεδ. Ίερεμ. 

σ. 181). 

Νεόφυτος, διάδοχος τοΰ ανωτέρω (αυτόθι...). 

1 Ν. Κ. 4 Μαΐου 1892. 

! νΙδε καί Π. Πολάκη, Κορίνθου έπίσκοποι, «Ιερός Σύνδεσμος» 15 Σεπτεμβρίου 

1916—1 Δεκεμβρίου 1916. 

Λ Τά σημειώματα περί τών μητροπολιτών Κορίνθου τοΰ αειμνήστου Μυστακίδου 

έν τφ τετραδίω έν τφ σημείτο τούτω δέν είναι χρονολογικώς κα.τατεταγμένα. Περί τών 

πλείστων τούτων ύπάρχουσι καί δελτία, τών οποίων τό περιεχόμενον προστίθεται αναλ.- 

ίιοίωτον εις τό τοΰ τετραδίου. 

1 Έν τή σειρά τοΰ τετραδίου μή μνημονευόμενος, άλλ’ έν ίδιαιτέρφ δελτίφ, άνευ 

χρονολογίας. 
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"Ανθιμος, τφ 1601 (7109) Μεσ. Βιβλ. Σάθα τόμ. Γ' σ. 549. Έπ'ι 

πατριάρχου Τιμοθέου εύρίσκεται εις Π. Κ. 833 (;) οΰ την άθώωσιν τφ 1620 

βλέπε Σάθα, Μεσ. Βιβλιοθήκη τόμ. Γ' σ. 561 [Έν ϊδιαιτέρφ δελτίφ τά εξής]: 

έψ3 οΰ εκλογή κατά προτροπήν ώς επισκόπου Δαμαλών και Πεδιάδος του 

Αθανασίου τφ ,ζρι' (1602) επί Ματθαίου (Νομ. Συναγωγή). Έπ’ αΰτοΰ δμως 

μηνί Μαΐφ του ,ζριστ' πράξις, δι3 ής καθαιρουμένων των επισκόπων Πολυ- 

ψέγγους Θεοδοσίου και του Δαμαλών και Πεδιάδος Αθανασίου 

ένοΰνται υπό τον Κορίνθου αί έπισκοπα! αΰται του Νεοφύτου 

πατριαρχου δντος. 

Δανιήλ, ό τφ 1628 Σερρών γενόμενος επί διαδοχή του Αχίλλειου. 

Και τφ 1627 άναφέρεται έπ! Λουκάρεως συνοδευσας τον Νικόδημον εις τον 

παρά τή Πύλη πρεσβευτήν τής Αγγλίας, όπως παν τυχόν έμπόδιον άρθή 

διά τήν καινουργή τυπογραφίαν ήν έκόμισε κλπ. (Άληθ. σ. 37) πρβλ. 

Λάμπρου, Δελτ. Ίστορ. και Έθν. Εταιρείας τεύχος 80ν σελ. 647, σπουδαιό¬ 

τατα εν σελ. 648-649. Ό Δανιήλ τον Φεβρουάριον του 1638 έξωρίσθη. 

Κύριλλος, τφ 1636 άντι του Γαβριήλ έγένετο Φιλιππουπόλεως (άπερ 

δρα). ΤΑρά γε αυτός ό μετέπειτα Τορνόβου και ειτα πατριάρχης (Μαθά) ό 

Σπανός; τφ 1651 (πρβλ. Αλήθειαν σελ. 105). 

Ιεζεκιήλ, τοΰτου τφ 1639 καθαιρέσει νομίμφ ύποβληθεντός 1 έγένετο 

ό πρφην Έλασσώνος 

Ίοοάσαφ, τώ Αΰγοΰστφ ,αχλη' 2 

Γρηγόριος, ΰπογράφων έν έτει 1642 μην! Μαΐφ εις πράξιν του Παρ¬ 

θενίου κατά Κυρίλλου καί τών Καλβινιστών (δρα βιβλίδιον περί τοΰτου και 

σημειώσεις εις τά ανέκδοτά μου). Τφ 1655 υπογράφει εν τή επιστολή Παϊ- 

σίου πατριάρχου προς πατριάρχην Νίκωνα (Άνατολ. Άστήρ(;) 1881 άριθ. 

51) 1660. 

Παρΰ·ένιος, τφ 1668 έπ! Μεθοδίου, φέρεται ΰπογράφων μεταξύ Άδρια- 

νουπόλεως και Άμασείας (περί εκλογής και χειροτονίας αρχιεπισκόπου Σινα 

σελ. 64)3. 

Κάλλιστός, Νοεμβρίω ^αχξη' (Νομ. Συναγωγή) ό πρώτοσΰγκελλος τής 

Μ. Εκκλησίας 
Ζαχαρίας, τφ 1684, δς έμαρτΰρησε (σ. 608, Σάθα Μεσ. Βιβλιοθ. τ. Γ') 

Γρηγόριος, 1695 (Σάθα ομοίως σελ. 535). 

Παρϋ'ένιος, 1760 (Σάθα, Νεοελ. Φιλολ. σ. 586). 

Μακάριος, ό Νοταράς 1764, αυτόθι σελ. 587 ό τή 161·1 Απριλίου 1805 

1 Ύποσημ. Μυστακίδου: Οΰτος έγένετο Σοφίας αντί τοϋ Ιγνατίου καθαιρεθέντος 

Μ. Β. τ. Γ' σ. 571. 

2 Ή περί τοϋ Ίωάσαφ χρονολογ, σημείωσις προέρχεται έξ ιδιαίτερου δελτίου. 

3 Έν ϊδιαιτέρφ δελτίφ σημειοΰται: Μακάριος; μήπως Π α ρ θ έ ν ιο ς οΰ (4 άπρ- 

θανόντος) 6 πρωτοσύγκελλος τής Μ- Έκκ?ησίας Κάλλιστος. 
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άποθανών. Φιλ. Σωζόμ. Οικονόμου σ. 418 έν σημειώσει. Τώ 1768; μητρο¬ 

πολίτης Κορίνθου, (Σάθα, Τουρκοκρατούμενη Ελλάς σελ. 466 σημείωσις). 

Γαβριήλ, δ τέως πρωτοσΰγκελλος τής μητροπ. Νίκαιας τω Άπριλίφ 

1771 έπ! Θεοδοσίου έν τφ Π(ατριαρχικφ) ναω εκλέγεται. Οΰτος έγένετο και 

Νίκαιας τφ 1783 1, δτε τφ Φεβρουαρίφ εξελέγη δ ιερομόναχος 
Ζαχαρίας, περί οΰ δρα κατόπιν. [Έν Ϊδιαιτέρφ δελτίφ παρεμβάλλεται δ] 

Αθανάσιος, 1776 «(Έκκλ. Άλ.» 1904 σ. 217, έξ ανεκδότων Μ. Λαύρας). 

Ζαχαρίας, έφ3 οΰ τω 1801 παραιτησαμένου του επισκόπου τών Δαμα¬ 

λών και Πολυφέγγους Νεοφύτου γνώμη αΰτοΰ διορίζεται έπίσκοπος δ έν 

ίερομονάχοις κυρ Τα>νάς κατ’ Αύγουστον. Οΰτος αποθνήσκει τφ Όκτωβρίφ 

τοΰ 1819 κα! άντ’ αΰτοΰ εκλέγεται δ θεοφιλέστατος έπίσκοπος (μ)κελιτζίνης 

Κύριλλος, περί οΰ δρα κατωτέρω. Οΰτος έφυλακίσθη τφ 1821 έν Τρι- 

πόλει (σελ. 10 τοΰ Ζαφειροποΰλου) «οί αρχιερείς κα! προύχοντες έντός τής 

έν Τριπόλει φυλακής». 

ΚΟΡΙΤΣΑΣ 

Νίμφων, τφ 1390, έπίσκοπος, έν επιγραφή βυζαντινοΰ ναοΰ τής Μπό- 

ριας Β. Α. τής Κοριτσάς 20λεπτον άπέχοντος. Βγζ. Ζείί. 1908 σ. 129-130. 

ΚΡΗΤΗΣ (Γόρτυνος μητροπόλεως) 

Θεόδωρος, κατά τό 539, Οοτριίδ Ιηδοπρίΐοηιιηι Οταοοειππη 3635 

(IV. τ.). 

Ιωάννης, επίσκοπος ι'-ια' αιώνος, σελ. 116 τ. ΙΓ'. τοΰ Ρωσ. Άρχ. Ίνσ. 

Σ η μ. Ή Γόρτυς εκυριεΰθη υπό τών Αράβων και κατεστράφη και μετά 

τήν άνάκτησιν τής Κρήτης υπό τοΰ Ν. Φωκά τφ 960 έμεινε άει έκπεσοΰσα. 

ΚνΨΕΛΛΩΝ 

Ραι·11ιο>' 1866 έκδ. (Νοίΐίία). 2,95. Έκ τών 39 αρχιεπισκοπών ή 12. 

Κΰψελλα τά. Λέοντος τοΰ Σοφοΰ, Διατΰπωσις2. 

10,105 έπ! τοΰ ιε'- ιστ'. αιώνος, έκ τών 40 αρχιεπισκοπών ή η'. 

11,127 έπ! Ανδρονίκου Παλαιολόγου τοΰ Γερ. τών 27 αρχιεπισκοπών 

7η, τά Κυψελίδα. 

6,69. Οτδο δοθίιινπ, τών αΰτοκεφάλων αρχιεπισκοπών κδ'. Αρχιεπί¬ 

σκοπος έπαρχίας Κυψέλλων δ Κυψέλλων ώς κα! δ Αίνου. 

31η, Επαρχία Ροδόπης κα! δ Άγχιάλου κλπ. 8,69. Οΰτω κα! παρά 

Νείλω Δοξαπατρή Ζ'. 

1,64 ώς νζ'. ένφ κα! δ Αίνου 65. 

1 Ύποσημ. Μυστ. «Έκκλ. Αλήθεια», Γ'. σ- 122 σιγίλλιον τής τών Βοδενών Σχολής. 

2 Προς αποφυγήν σφαλμάτων πρβλ. Γερ. I. Κ ονιδάρη : Τακτικά έν Μεγ. Έλλην. 

Εγκυκλοπαίδεια τόμ. ΚΒ, σ. 756 · 757, (οδηγός τών ΝοθόδΡ ΕρΪ8θορ&ίυιιω = τακτικών). 
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7,64. κγ'. δ Κυψέλλων κλπ. (Ψευδεπιφάνιος). Κυψέλλων εν Μίΐεΐοδίοΐι 

εΐ ΜαΙΙεΓ. Οΰτος ο αρχιεπίσκοπος δίδωσι τφ Πατριάρχη 16 ΰπέρπυρα 

(τφ 1324 και δ Αίνου 100 ΐδε). 

Κωνσταντίνος, (σελ. 119 του Α' τόμου) έτος 1256 έπί Αρσενίου 

Πατριάρχου. 

"Ορα καί έκ του Κε (2ηίεη εν τετραδίφ1. 

Θεοδόσιος, Προς τοΰτοις δ Μελιτηνής ΰπέρτιμος και πρόεδρος Κυψέλλων 

Θεοδόσιος. 
ΚΝΩΣΟΥ 

Κωνσταντίνος, εκ μολυβδοβ. ι'-ιβ' αίώνος. Παντσέσκο Ινστιτούτού 

Ρωσ. τόμ. ιγ'. σ. 89. 

ΚΩ 

3Αριστοκράτης, έν Πανδώρας τόμ. ιθ'. (1868 -1869) επίσκοπος όσιώ- 

τατος σελ. 47. Κατά Σακκελίωνα, τά γράμματα ίσως τής ε'. εκατονταετηρίδας2. 

ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΑΣ 

"Ορα εν Β. Ο. ΗεΙΙ. 1899 (122- 123) του ΜΠΙεί: περί Μιστρά (καί 

1906) μ. Λακεδαιμ. ονόματα εξ επιγραφών (1312, 1330, 1341, 1339 κλπ.). 

Ύπέρτιμος και έξαρχος πάσης Πελοπόννησου ως καί δ Κορίνθου. 

Έτιμήθη εις μητρόπολιν επί Αλεξίου καί επί Πατριάρχου Ευσταθίου 

εν έτει 6590 ( = 1082) πρφην οΰσα επισκοπή των Πατρών. 

Κατά τον Φατσέαν (Γ. Γράμματα σελ. 138-140 τόμ. β'.) έχει τρεις επι¬ 

σκόπους τον Άμυκλών, Καρυουπόλεως καί Βρεσθένης. 

Ίδε περί Λακεδαιμόνιας τά Παλαιών Πατρών. Τή Ίουνίφ 1365 

(ΜίΕΙοείοΙι τόμ. Α'. σελ. 472) έγένετο σιγίλλιον Πατριαρχικόν, δΓ ου άπο- 

σπαται δ έν Πέλοποννήσφ έν Μιζισθρα (Μιστρα) ναός (άνεγερθείς παρά του 

δεσπότου κυροΰ Μανουήλ του Καντακουζηνοΰ) του Κου Θεοΰ Σωτήρος ημών 

Ίησοΰ Χρίστου του Ζωοδότου, δ μετά μονυδρίου άνδρφου από τής άγιωτά- 

της μητροπόλεως Λακεδαιμόνιας καί γίνεται σταυροπήγιος καί πατριαρχικός. 

Θεόκλητος, τφ 869 έν Κωνσταντινουπόλει έν τή κατά του Φωτίου 

συγκροτηθείση συνόδφ (Μβιΐδί τόμ. 16, σελ. 37-195)3. 

1 Τοιοϋτον τετράδιον δέν άνεΰρον. 

2 Ν. Κ. 26 Μαρτίου 1892- 

8 Μεταξύ των σημειώσεων εύρέθη καί ή κατωτέρω αημείωσις προερχόμενη έξ απο¬ 

κόμματος έφημερίδος τής Κ/πόλεως τής 12ης Ίουλ. 1896 έχοντος ώς έξης: Δύο αρχαίοι 

ίεράρχαι. Άναγινώσκομεν έν άττικω φύλλφ. Έν θέσει Πεσονήσια απέχοντα τής Μονής 

Καστοριού ήμίσειαν ώραν βορειοδυτικώς καί προς βορράν τοϋ χωρίου Καστοριού υπάρ¬ 

χει ναός, δστις ή το προ άμνημονεύτων ετών ερειπωμένος καί άνακαινισθείς ένεκαινίσθη 

κατά τό έτος 1878, παρά τοϋ επισκόπου Γυθείου Παρθενίου. Έπί τής εσωτερικής μεσημ¬ 

βρινής πλευράς τοϋ ίεροΰ έν θυρώματι διεσώθησαν δύο εικόνες αγίων Ιεραρχών, ών 
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Θεόπεμπτος, επίσκοπος του Γ αίώ>νος, έκ μολυβδοβοΰλλου (Κεναε 6εδ 

είαάεδ οτεφίεε τόμ. II σελ. 249 υπό δε1ι1ιιηιΒει·§;εΓ καί Ο. Οΐιπδίΐαπαδ τοΰ 

Κε (^αίεη τόμ. II σ. 1740 στ. 189). Έξ Αθηνών οπαπάιΐδ του X αίώνος, πρβλ. 

8ο1ι1αηι1)6Γ£εΓ περί τριών άλλων εις την Σιγγιλιογραφίαν του 183-184. 

Δεόντιος, περί τό 1050 καί αυτόθι σελ. 184. 

Θεόδωρος, » » » » » » 

Νεόφυτος, τφ 1393 (Γεδεών Άθ. σ. 115 καί σημείωσιν). 

Γρηγόριος, τφ 1565. «Σωτήρ» περιοδικόν Αθηνών τόμ. Α'. Ταιεο§τ. 

σ. 173’ υπογράφει την καθαίρεσιν Ίωάσαφ. 

Θεοδόσιος, τφ 1575 έπί Ίερεμίου τοΰ β', (Σχεδ. Σάθα Ίερεμ. σ. ψγ' 

καί δγ'(;) καί Σινά ύ πόση μ. έγγρ. σελ. 58). 

Ιεζεκιήλ, ο έξ Αθηνών όσιιύτατος· έγένετο Φεβρουαρίφ ,ζρθ' έπί 

Ματθαίου, αλλά μετ’ ολίγον άπέθανε καί έξελέγη δ μέγας πρωτοσΰγκελλος 

Χρύσανύ-ος, τφ 1601 έπί Ματθαίου (τόγ'.) ίνδ. ιδ' Μαρτίου 21 «(Έκκλ. 

Αλήθεια» Β'. σ. 780 Νομ. Συναγ.). Καθαιρείται οΰτος τον Ιανουάριον τοΰ 

1603. Φαίνεται οτι συνεχωρήθη, διότι τφ 1612 έγραφε συν τφ Μάνης Νεο- 

φΰτφ τφ Καρόλφ Γονζαγνίφ δουκί του Νεβέρ τοΰ μόνου αξιώσεις προβα- 

λόντος έπί διαδοχή τοΰ θρόνου των Παλαιολόγων (Σάθα: Τουρκοκρατούμενη 

Ελλάς σελ. 197 · 198). Οΰτος ήν 6 Χρύσανθος δ Λάσκαρις σελ. 207 αυτόθι 

έν σημειώσει. Έπί Ραφαήλ έγένετο ό από ταυτης τής χώρας δσιώτατος 

ιερομόναχος 

Διονύσιος, 1603, Ίανουαρίου 18. (,ζριβ'). Επειδή δέκαί οΰτος... λειτουρ- 

γήσας έχειροτόνησε καί επίσκοπον Καρυουπόλεως καί Άμυκλών ώς μαρτυρεί 

καί δ ΐερώτατος μητροπολίτης Παλαιών Πατρών κυρ Τιμόθεος κλπ. καθαι- 

ρεΐται Ίουνίφ 1606 (,ζριε', Νομ. Συναγ.). Άπέθανε περί τό 1620, διότι τότε 

χρονολογείται ή τοΰ έπί τφ θανάτφ αΰτοΰ συκοφαντηθέντος Κορίνθου Ανθί¬ 

μου άθώωσις (Σάθα, Μεσ. Βιβλιοθήκη Γ'. σελ. 561). Έπί τοΰτου έγένετο 

τόμος, δι’ οΰ αναπόσπαστος τή επαρχία Λακεδαιμόνιας κηρύσσεται ή Δημη- 

τζάνη. Τφ 1618 γράφει προς τον δοΰκα τοΰ Νεβέρ τφ Παλαιολόγφ (Σάθα, 

Τουρκοκρ. Ελλάς σελ. 207). Έπί Τιμοθέου άπήντησα αυτόν έν Π. Κ. 333 

(τφ 1609 απαντώ ορα Αίνου). “Ορα Βετ^ετ 6ε Χΐντε}' «Μέηιοίιε ειιτ ιπιε 

Ιεπίδΐίνε άΈιευιτεεΙίοη οι^ηίδεε 63115 Ιο Μ3§ηε 6ε 1612-1619 3α ηοηι 

6α 6αε 6ε Νενετε,ΐαε 3 ΓΑοαάεπιί* 6ε$ Ιπεετίρΐίοπε εΐ Βείΐεε ΕεΙίτεε 

όαηε Ια δέ3πεε 6α 9 ^ιιΐΐΐεί: 1841 - ΕχΐΓ3Ϊί; 6ε 1ε Βΐΐιΐϊοΐΐιέηαε 6ε Ι’έεοίε 

6εε ΟΙιαιΊεε, ^ΐΐΐεί: - Αοαί 1841. Ραπε 1841 σελ. 24.Έν σελ. 18ΰποσημ. 

τής μέν προς δεξιά σώζεται εύαναγνώστως ή έπιγραφή ήδε- Λακεδαιμόνιας Θεόκλιζος, 

τής δέ πρός τά αριστερά ή συλλαβή *λο? (Κύριλλος) Αλεξάνδρειάς. Τό όνομα τοϋ αγίου 

τούτου Θεοκλήτου μέχρι τοΰδε ή το άγνωστον, διά τοΰτο παρακαλεΐ ό σεβασμ. Σπάρτης 

Θεόκλητος πάντα περί τά ιστορικά, αρχαιολογικά καί βυζαντινά άσχολούμενρν καί γινώ- 

σκοντά τι περί τοϋ άγιου τούτρυ νά ευαρεσιηθή να τφ αναγγείλη*, 
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φέρεται ή εξής επιστολή αυτοΰ προς τον δβΰκα τοΰ Νιβέρ, ου άνά την 

Μάνην ειχον διασπαρή αΐ εικόνες (ροτίχΕίΐε) «τώ έκλαμπροτάτω και εΰσεβε- 

στάτφ και γαληνοτάτφ δουκί Νοβερσίας Κάρλφ Παλαιολόγω*. 

Την έκλαμπροτάτην καί σεβασμιωτάτην εικόνα τής σής ένδοξότητος 

ΐδον και προσεκΰνησα και ήδέως κατεφίλησα, δεόμενος τοΰ Θεοΰ άξιώσαι με 

προσκυνειν αυτήν εγώ τε και πάντες οί ήμέτεροι μέχρις έσχατης ημών ανα¬ 

πνοής. Ός ποιήσαι και διαφυλάξαι αυτήν άνωτέραν παντός λυπηροΰ και 

πονηρού συναντήματος Αμήν. Ιουλίου ιγ' ίνδικτ. α', ό ταπεινός μητροπολί¬ 

της Λακεδαιμόνιας Διονύσιος καί ευχέτης καί οίκέτης τής σής εκλαμπρότητος*. 

Ίωάσαφ, τω 1621, καί 1622, 1624. "Ορα προσθήκας καί διορθώσεις 

Δημητρακοποΰλου, «Έκκλ. Άλήθ.» 1899 φΰλ. Α. σ. 24 Σιγίλ. Μονής Φιλο¬ 

σόφου έν Έκκλ. Άλ. τόμ. Β' 668) 

'Ιωάσαφ, τφ 1640, σιγίλλιον "Ανδρου μονής Αγίας καί τω 1641 έν 

Π. Κ. 8Β3. 

Γαβριήλ, τφ Ίανουαρίω 16411 

Παρΰ'ένιος, κατά Δεκέμβριον 1641 εΰρηται κατά Σάθαν. Τω 1643 

απαντώ τον Γαβριήλ, άνθ’ οΰ επί ψευδεί εΐδήσει θανάτου αυτοΰ χειροτο¬ 

νείται Λακεδαιμόνιας ό 
Ζωσιμας, οΰ ή παραίτησις τώ 1656. Καί πάλιν 

Γαβριήλ, δν απαντώ τω 1669 εΐς Π. Κ. 339. 

Δωρόθεος, 6 μετέπειτα Μονεμβασίας (Σάθα, Νεοελ. Φιλ.) 

Θεοδώρητος, Οΰτος ήν εκ Δημητσάνης καί ίερεΰς ών κατά τό 1656 

ήλθεν εις Άδριανοΰπολιν συν ά'λλοις (περί ών ΐδε τά περί Δημητσάνης έμά 

καί ιστορίαν Άγιας πόλεως σελ. φις') προς ΰπεράσπισιν τοΰ πατριάρχου 

Ιεροσολύμων Παϊσίου. Οΰτος τώ 1691 υπογράφει ώς πρφην Λακεδαίμονος 

έν σιγιλλίω περί τής Μ. Σχολής τοΰ Καλλινίου (Αλήθεια τόμ. Δ' σελ. 150. 

Θεοδώρητος μητρ. Λακεδ. τόμ. Δ' σελ. 69 (Μεσ. Β. Γ' σελ. 487) τής Έκκλ. 

Ιστορίας Μελετίου, καθαιρεΐται καί τον Ιούλιον τοΰ 1674 επί Γερασίμου ό 

Κύριλλος, 

(Ιεζεκιήλ, άνθ’ οΰ τή 21 Μαρτίου 16 2) 

Παρ&ένιος, τώ 1741 («Έκκλ. Άλήθ.» έτος Γ σ. 156) 1750 αποθνήσκει 

καί τον Φεβρουάρ. διαδέχεται αυτόν 6 θεοφιλέστατος επίσκοπος Δημητσάνης 

* Αν ανίας, τφ 1767 εκαρατομήθη (Σάθα, Τουρκοκρατούμενη Ελλάς σελ. 

465 καί Νεοελ. Φιλ. σελ. 604). Ό έκ Δημητσάνης (Λαμπάρδης) Έβδ. φΰλ. 52 

ΓΙαναγιωτοποΰλου. 

1 ΕΙς ιδιαίτερον δελτίον υπό την επιγραφήν, Λακεδαιμόνιας καί Δημητζάνης παρου¬ 

σιάζονται οι τρεϊ; επίσκοποι κατά την εξής σειράν: Ίωάσοφ, οΰ άποθανόντος έξελέγη 
κατά Δεκέμβριον τοΰ 1641 ό Παρθένιος, οΰ μετ’ολίγον τελευτήσαντος έξελέγη 

ό πνευματικός Γαβριήλ, τφ 1641 Ιανουάριου (Νομ. Συναγ.). 

2 Ή σημείωσις αυτή είναι ήμιτελής καί ώς προς τό όνομα διαγεγραμμένη, άλλ’ 

ούχί πλήρως. 
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Παρ&ένιος, Τουρκοκρατούμενη Ελλάς σ. 465 καί 466 έν σημ. καί είτα 

ό πρφην μέγας πρωτοσΰγκελλος 

Νεόφυτος, τώ Φεβρουαρίφ 1777* αποθνήσκει οΰτος καί διορίζεται 

ό όσιώτατος ιερομόναχος 

Γρηγόριος, οστις τφ 1791 αντί τοΰ άποθανόντος Ματθαίου μετετέθη 

έκ Βιδΰνης καί τφ Τουνίφ τοΰ 1801 εγένετο Δέρκων. Αντί τοΰτου τφ 1791 

τον Νοέμβριον γίνεται Λακεδαιμόνιας ό πρωτοσΰγκελλος τής άγιωτάτης 

μητροπόλεως Προΰσσης 

Δανιήλ, οστις τω 1801 έξελέγη Νίκαιας, άντ’ αυτοΰ δέ ο Θεοδωρουπό- 

λεως θεοφιλέστατος 

Χρυσάν&ος, (Ιούνιον τοΰ 1801) περί οΰ δρα Κουροΰτσεσμε εμά. 

λλοδικειλς 1 (Φρυγίας) 

Ήλίας, επί βοΰλλας έκ μολΰβδου ι'-αι' αίώνος μητροπολίτης- δοΐιΐιιηι- 

1ο6γο;6γ, Μέ1αη§Γ05 σ. 235. 

Διογας, επίσκοπος, αντί Διογένης2, έξ έπιγραφής έν Οΰσακίφ εύρεθείσης. 

ΛΑΡΙΣΣΗΣ 3 

* Αχίλλιος4 «Στιχηρά τοΰ αγίου Άχιλλίου, μητροπολίτου Λαρίσσης, 

ψαλλόμενα τή ιε' τοΰ Μαίου· μηνός». Ουδ’ ό Άχίλλιος έχει ιδίαν έν τοις 

μηναίοις ακολουθίαν. "Ορα περί Τρίκκης Χειρόγρ. Έθν. Βιβλ. 888, δρα 

καί ακολουθίαν έν αΰτφ χειρογ. 827. 

Βασίλειος, ΜοπΙί&υοοη Βΐ61. Οοΐεΐ. σ. 104. 

Νίκανδρος, τφ 1285. Έπί Βέκκου Πατριάρχου. Μοιιεί ΟοηοΐΙ. XXIV 

σ. 591-595. 

Νείλος, τώ 1348. Έπί σπονδΰλου κίονος έκ λευκοΰ λίθου έν τοις 

έρειπίοις νεοδμήτου τίνος έκκλησίας άτελοΰς κατά Ν. I. Γιαννόπουλον γρά- 

φοντα έν Β. Ο. Ηέΐΐέπίηιιο, 1899 σ. 406 καί δημοσιεΰοντα κάλλιον τήν επι¬ 

γραφήν. Ή έπιγραφή έκειτο κατά τον Ηοιιζου (Μϊεείοπ οπ Μοοόάοΐπο, 

σ. 447 ή έπιγρ. άριθ. 229) αυ ραίπΐε έρΐδοοραΐθ άο 81ε°ι (Κ&ΐαηιόμ^π) ή 

κατά Όαοΐιβδίιβ (Μέηιοίτο εατ ιιηβ Μίδδίοη άμ Μοπ4 Αΐΐιοε 1876 σελ. 133 

1 Πρβλ. Λαοδίκειαν Συρίας. Ό αυτός τόπος τοΰ Σταυρού κλπ. Τό όνομα Αίλίας 

—Ήλίας. 

5 Κατά τό ’Ασκλάς Ήράς. “Ορα έν ΙιΐΒοτρ. Βατε5θ1π3.η3ε ύπό Α. Κότίε σ. 31 ή 

επιγραφήν δδη έν θΓ€Ϊ3λν&14 1902. Κατά τό Δαμάς επίσκοπος Μαγνησίας έπί Μαιάνδρφ, 

Γβ £)ιύθΐι Γ' 697. 

3 Περί μητροπολιτών Λαρίσσης όρα καί Έβδομάδος φύλ. 121 καί 122 καί Ν. Βέη 

έν Ν. _)ίΐ1ΐΓΜο1ΐ6Γ Δ' τόμον περί Βησσαρίωνος κλπ. καί Ρ&γ§οϊγ6. 

* Φέρεται ώς ζήσας κατά τούς χρόνους τοΰ Μ. Κωνσταντίνου. 
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και 134) 4μηδ Ια οοιιτ 4ε Γένεοΐιέ 4 Τα^αΐ», ερμηνευθεισα δέ άπεδόθη 

εις τον μητροπολίτην Νικόλαον, οΰχι ορθώς. 

Αντώνιος, 1366, Μίδδίοη εη Μαοέάοίηβ τοί3 Ηειιζεγ. Οαοΐιεδηο (;), 

Ατοίπνεδ 4ο Μίδδΐοπδ 1876. 

Νείλος, επέχων και τον τόπον του Σίδης τφ 1372/73 λ 

Διονύσιος, 1425-6 (ϊδε παραπομπάς Νείλου σ. 442), υπό τοΰτου έχει- 

ροτονήθη ο επίσκοπος Φαναριού καί Νεοχωριου Ιιοασαφ ( Ιδε Ιηδοπρί. 

ΟΙίΓείίεηηεδ 4ε ΤΙιεδδ&Ηε εν Β. Ο. Η. 1899 σ. 408)-. 

Μάρκος, τω 1499 (αυτόθι). 
Βησσαρίων, ό πρότερον Δημητριάδος επίσκοπος ών προεβιβάσθη ε’ις 

την μητρόπολιν Λαρίσης αντί του των τη δε μεταχωρήσαντος μητροπολίτου 

Μάρκου τω ,ςφήη' (=6998=1490) επί Διονυσίου του Α'3 Οΰτος είναι 

κτίτωρ τής εν Θεσσαλία μονής των μεγάλων Πυλών, τής κοινότερον τοΰ 

Δουσίκου καλούμενης, καθ’ ά δέ έν σημειώσει τοΰ υπ’ άριθ. 798 χειρογράφου 

τής Έθν. Βιβλιοθήκης άλλοτε άπηντήσαμεν «έκοιμήθη ό αυτός άρχιερεύς 

καί πανιερώτατος μητροπολίτης Λαρίσης κύριος βισαρίων ύπέρτιμος και 

έξαρχος δευτέρας θετταλίας καί πάσης ελάδος καί τον τόπον έπέχοντος τοΰ 

Εφέσου εν Σεπτεμβρίφ εις τάς δεκατρίς ήμέρρ δεύτερα έν τφ /ζμθ, ΐνδι- 

κτιώνος ιδ'* ήτοι τω 15414. Έν τω τμήματι των χειρογράφων τής Εθνικής 

Βιβλιοθήκης εν χειρόγραφον περιέχει την ακολουθίαν αΰτοΰ, τό δέ 724 εν 

φράσει κοινή. Επίσης ϊδε καί σημειώσεις έν χειρογραφοις 692 καί 730 κατά 

την σήμερον τηρουμένην άρίθμησιν, εις ήν φοιτώντες έν Αθηναις καί υπό 

τον μακαρίτην Σακελλίωνα εργαζόμενοι καί ημείς συντελεσαμεν. ^.σματικη 

1 Εις ιδιαίτερον δελτίον προστίθενται τά έξης: "Ορα ΑοΙε., Ρ&ίπειχΙι&Ι. I, 587. 

Νείλος καί τον τόπον επέχων τοΰ Σίδης έν Βγζ. Ζβίΐδοΐατίίΐ τόμ. Η' σ. 486 έν ,αωπα' 

(1372/3). Τφ 1367 άναφέρεται παρά Άμασείας. 

2 Εις τι πρόχειρον σημείωμα σημειοϋται καί τό έτος 1410. 

3 Έξεδόθη ή πράξις τής εκλογής έν σελ. 18-20 τοΰ Β' τόμου τοΰ Δελτίου τής Ιστο¬ 

ρικής καί Εθνολογικής Εταιρείας υπό τοΰ μακαρίτου Σακελλίωνος πατρός. "Ορα καί 
τά αυτόθι προεισαγωγικά περί Βησσαρίωνος σ. 15-18. Εις τι τεμάχιον χάρτου άνεύρομεν 
(ό έκδοτης) την έξης σημείωσιν : ΟοπνεπΙ άβ Ηα^ΐοε δοίΐτ Με^&ΐοπ Ργίοη (Οουείνο) 

»η άυ Μοπάε 7066 (1558) σελ. 450 ή Ν° 242. ΆνηγέρΟη ό πάνσεπτος οΰτος καί θείος 
ναός τοΰ Κυρίου καί Θεοΰ καί Σωτήρος ημών Ίησοϋ Χρίστου των Μεγάλων Πυλών, 

πρώην μέν έν άλλφ σχήματι παρά τοΰ έν Άγίοις πατρός ημών Βησσαρίωνος αρχιεπι¬ 

σκόπου Λαρίσσης καί τοΰ αύταδέλφου αύτοΰ Ιγνατίου, έπίσης Καπούας καί Φαναριού 
ύστερον δέ, έν τούτφ περικαλλεΐ σχήματι οΧον όράται άνηγέρθη έκ βάθρων καί άνι- 

στορήθη παρά ΚυροΟ Νεοφύτου τοΰ αύτοΰ ανεψιού του καί τον αυτόν θρόνον τής 
άγιωτάτης μητροπόλεως Λαρίσσης ιθύνοντος καί τών ύπ αυτφ θεοφιλέστατων επισκό¬ 

πων τοΰ τε Λίτζας Λουκά τοΰ Δημητριάδος Ιωσήφ καί τού Φαναριού Μαρτυρίου, επί 

έτους ,ζξς' μηνί νοεμβρίφ οκτώ, ίνδικτιώνος α'. 
4 Ή μνήμη αύτοΰ τή 15 Σεπτεμβρίου, οτε κατ’ άλλα χειρόγραφα άνεπαύθη έν 

Κυρίω. Τό τεϋχος ύπ5 άριθ. 800. ("Αγνωστον τί εννοεί ό Μυστακίδης). 
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ακολουθία τοΰ αγίου Βησσαρίωνος έξεδόθη εν Κ/πόλει τω 1800, άλλα ταΰτης 
άντίτυπον δεν εΐδομεν λ 

Δημήτριος, Σάθα σχεδ. ψγ' 11. 

Διονύσιος; έν φύλλφ 41 β τοΰ 650 χειρογρ. τής Έθν. Βιβλ. Ελλάδος 

φέρεται, ότι έκοιμήθη ό πανιερώτατος μ. Λ. κυρ Δ. έν ετει ζιη'—ΙδΙΟ μηνί 

μαρτίω ημέρα πέμπτη καί ήτις έτυχε νά είναι ή μεγάλη πέμπτη». 

Βησσαρίων, 1520— 1541 Αδδοοίαΐίοπ 1875 σελ. 233 δρα ανωτέρω 

τό όνομα. 

Νεόφυτος, τφ 1544 εύρίσκεται έν 'Αγίω ’Όρει. Ήτο πρώην Σταγών 

καί διάδοχος καί ανεψιός τοΰ Βησσαρίωνος (αυτόθι). (Όρα αλληλογραφίαν 

έν έφημ. «Κωνσταντινουπόλει» τή 6 Ιουνίου 1887) πρβλ. καί Σακελλ. έν 

Δελτίω σ. 18 ανωτέρω. Έν Τουρκογραικία σ. 258 καί 172 δπου υπογράφει 

την καθαίρεσιν τοΰ Ίωάσαφ (1565). Συνυπογράφει τφ Θηβών Ίωάσαφ έν 

'Αγίω ’Όρει παρευρεθείς εις γράμμα δωρητήριον τής Συνάξεως εις Ιερεμίαν 

τον Α' φέρον ημερομηνίαν ,ζνβ' (1544) ίνδ. β. Έζη έτι κατά τό 1584. “Ορα 

χειργρ. Έθν. Βιβλ. άριθ. 652. Είναι οΰτος ό παρά Ηοιιζου ΰπ’άριθ. 242 ή 

σελ. 440, ώστε έζη έτι τφ 1558; τφ 1572 Ιερεμίας ό Τρανός1 2. 

'Ιερεμίας, ό τφ 1572 πατριάρχης ό Τρανός (δρα ΤϋΓθθ§τ&6θία, Δελτ. 

Τστορ. Γερλάχιον, Σάθαν καί Ζαοΐι&παο νο« Είπξεηίΐι&ΐ έν σελ. 43 τοΰ 7 

αριθμού τοΰ 28 τόμ. τής 7^ σειράς, τών ΜέΐΏθίΐ‘65 4ο ΙΆοδάειπίε Ιιπρε- 

πΜε 4&δ δοΐεποεδ 4. δ. ΡοΙεΓδ^ιιτο; 1881 προς τον Μυτιλήνης περί του 

Ήρακλείας, αυτόθι. “Ορα καί Ιερεμίαν ώς Λαρίσσης από 'Γρίκκης γράφοντα3. 

Ή Λάρισσα έδόθη συν τή μητροπόλει Χίου τφ Μητροφάνει παραιτησαμένφ 

τοΰ Πατριαρχικοΰ Θρόνου τφ 1572 (Γεδεών, Π. Πίνακες 516), άλλά την 

πρώτην παρεχώρησεν άλλφ. 

Ιερεμίας ό μετέπειτα Πατριάρχης τφ Μαΐφ τοΰ 1572 άναδειχθείς. 

Τοΰτου έπιστολαί αχρονολόγητοι Τιιγοο§τ. σ. 327-28 προς τον πατριάρχην. 

Έν τή πρώτη συνυπογράφει ό Δημονίκου καί Έλασσώνος Δαμασκηνός. 

1 Η β α ζ ε γ, αυτόθι σ. 440 ή έπιγρ. 242. 

’ Εις τι φόλλον ανεξάρτητον ευρίσκω την εξής σημείωσιν ιοϋ Μυστακίδου. 5) οποιοσ¬ 

δήποτε καταλόγφ καί τάξει καί σχήματι ή, ταραχάς καί κενοφωνίας (τό χειρόγραφον 
κινοφονείας κενοφωνία = ματαιολογία λέξις μ. τ. γ). προξενήσας ώς κακεργάτης (ίδέ 
Σακελλίωνος, Δελτ. Ίστορ. καί Έθν. Εταιρείας τόμ. β’ σελ. 15-17) κα ταχέως επιτυχών 
τής ίάσεως. Τούτου γάρ χάριν άπολέλυται τή διαλ.ειφθείση σεβασμό; καί ίερφ βασιλική 
μονή τοΰ Μετεώρου καί τό παρόν σιγιλλιώδες γράμμα τής ημών ταπεινότητος επί τό 
προσεΐ(ναι) αύτή εις μόνιμον καί διηνεκή τήν ασφάλειαν κατά μήνα Νοέμβριον επί έτους 
,ζν' ίνδικτιώνος ιε' ό... μητροπολίτης Λαρίσσης ύπέρτιμος καί έξαρχος δευτέρας Θεττα- 

λίας καί πάσης Ελλάδος καί τον τόπον επέχων τοΰ Εφέσου Νεόφυτος. "Ορα έπίσης 
περί τοΰ τίτλου (Λάμπρου Έθν. Έταιρ. τόμ. Α' σελ. 114 καί έν σελ. 261 αυτόθι). 

3 Έν Ιδιαιτέρφ δελτίφ τά εξής ιδε είς τό κείμενον, 
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Δανιήλ, εν ,ζπα' (1573) ύπ’ άριθ. 230 παρά Ηειιζεγ. Όρα Έλλ. Φιλ. 

Συλλόγου Παράρτημα Κ-ΚΒ'. σελ. 96. Ίωάσαφ επίσης κατέχει τον θρόνον 

άποκηρΰττει (;). "Ορα αυτόθι και Σάθα, Ίερεμ. Σχεδ. 146-48... παρα Σαθα 

δεν άναφέρεται έν Μ. Β. τόμ. Γ'. 

Δ?]μήτριος, 1575-78, Σάθα, Νεοελλ. Φιλολογία καί Τιιτοοοταβο. σ. 507. 

Κατά το 1576 άναφέρεται ό Λαρίσσης «Νοηιεπ ε)ιΐ5 Όεπιείπιΐδ»1. 

3Ιωάσαφ, δστις προεδρικώς έλαβε καί τά Ιωάννινα, ών Λαρίσσης (Σχεδ. 

Σάθα, ΓΙερεμ. ιβγ' καί 146) τφ 1581. Μετά τον θάνατον του Λαρίσσης Δανιήλ, 

ελαβε κατά τά συμπεφωνημένα τήν Λαρισσαίων μητρόπολιν (αυτόθι σ. 148). 

Παχώμιος, επ’ ολίγον κατά συναρπαγήν γενόμενος Λαρίσσης, επίσκοπος 

ών Δημητριάδος· άλλ’ήθωώθη ό Ίωάσαφ καί έπανέλαβε τήν επαρχίαν του, 

του Παχωμίου τηρήσαντος τον τής Δημητριάδος επισκοπικόν θρόνον (σ. 160 

σχεδ. Σάθα). 
Νεόφντος, *{■ 1584. 

Διονύσιος, Άπό του 1593 ήν ό κατόπιν Διονύσιος (έν συνόδφ τοπική 

παρασταθείς τφ 1593, Έλλ. Φιλ. Συλλ. 179, Μαυροκορδ. Βιβλ. 75). Ίφ 1601 

(φυλ. 178^ Νομ. Συναγ. τή ιε' Μαίου του ,ζρθ '= 7109 — 5508 = 1601. Επειδή 

ό χρηματίσας μητροπολίτης Λαρίσης Διονύσιος «πρότερον πολλάκις παραι- 

νεθείς καί έπιτιμηθείς παρά τε τοΰ έπιτροπεΰοντος τον πατριαρχικόν θρόνον 

μακαριωτάτου Αλεξάνδρειάς κυρ Μελετίου έφάνη έν πάσι απειθής καί κατα- 

φρονητής των τότε καί των μετά ταΰτα δοθέντων πατριαρχικών συνοδικών 

γραμμάτων... άπέδρα εις τόπους άλλοτρίους τής βασιλικής εξουσίας καί άδυ- 

νάτως έχει έπανελθεϊν εις τήν επαρχίαν ταυτην έποιησάμεθα ψήφους κανο¬ 

νικός εις τήν άγιοπάιην λαρισσαίων μητρόπολιν χηρεύουσαν ήδη μήνας έ'ξ. 

(Έν τώ) ναφ τοΰ Μ. Γεωργίου εξελεξάμεθα τον Μ. Πρωτοσύγκελλον τής 

Μ. Εκκλησίας ιερομόναχον καί πνευματικόν κυρ Θεωνάν. 

Θεωνάς, τφ Μαΐψ τοΰ 7109 = 1601 («Έκκλησιαστ.Αλήθεια» Β'. σ.780. 

Σάθα, Μ. Βιβλ. τ. Γ'. σ. 549). Ό Σάθας (Τουρκοκρατ. Ελλάς σ. 215) σφάλ¬ 

λεται περί αύτοΰ γράφων τά τής γνωστής έπαναστάσεως/Όρα τά τοΰ Κερα- 

μέως έν σελ. 44-45 τοΰ αρχαιολογικού παραρτήματος τοΰ Έλλ. Φιλ. Συλλό¬ 

γου τοΰ 17ου τόμου. Ήν ούτος πρότερον άπό τοΰ 1592. «"Ατε τοΰ εν αυτή 

προστατεΰοντος κυρ Θεωνά τών τήδε μεταστάντος θανάτω φυσικφ τφ,ζριβ' 

(1604) έν μηνί Ίανουαρίψ ϊνδ. β“? έξελέγη ό Μέγας Πρωτοσΰγκελλος, 

Λεόντιος, τώ ,ζριδ' (=1606)· χρεωστικόν αύτοΰ έν τή Νομ. Συναγωγή, 

δρα Βεράτιον αύτοΰ εις Γεδεών, Έκκλ. Δίκαια σελ. 62, ιδίως τήν σελίδα 63. 

Τιμόθεος, 1612, ό τή εκλογή Κυρίλλου τοΰ Λουκάρεως άντιταχθείς 

(Γεδ. Πατρ. Πίν. σ. 547) καί τώ 1620 (Βε§Γαηά, Βί61. ΗεΙΙ. IV σ. 343) 

ό τή εκλογή Κυρίλλου τοΰ Λουκάρεως άντιταχθείς. 

1 Έν τφ τετραδίψ μετά τόν Δημήτριον, τίθεται ό Δανιήλ, άλλ’ άνετι χρονολογικού 

τίνος σημειώματος, ιό όποιον εύρίσκεται έν ίδιαιτέρφ δελτίφ. 
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Γρηγόριος, "Ορα Δημητρακοποΰλου, προσθ. καί διορθ. σ. 64 τφ 1621, 

τώ 1624 ύπογράφων έν σιγιλλίφ τής Μονής Φιλοσόφου («Έκκλ. Αλήθεια» 

τ. Β' σ. 668), υπογράφουν τήν κατά Κυρίλλου πράξιν επί Παρθενίου (δρα 

καί προς έκδοσιν σημειτοσεώς μου καί αυτόθι έκ βιβλίου σελ. 10). Ουτος 

ένεκάλεσεν επί συνόδου τόν επίσκοπον αύτοΰ Λητζάς καί Άγραφων Αρσέ¬ 

νιον ώς καταφρονητήν τών διαταγών αύτοΰ, δστις καί καθαιρεΐται εν έτει 

^ζρλβ'= 1624, επίσης τόν Ζητουνίου καί Θαυμακοΰ Ίάκο>βον, δι’οΰς επί¬ 

σης ή Σύνοδος χορηγεί αύτώ άδειαν νά προβή εις χειροτονίαν άλλων. Ό 

Γρηγόριος τήν εκλογήν άφίησι τοΐς έν Κωνσταντινουπόλει, οΐτινες συνελθόν- 

τες έν τφ Ίερφ Ναφ τοΰ Άγ. Γεωργίου έξελέξαντο αντί τοΰ Ληδζάς τόν 

προηγούμενον Δωρόθεον τφ ,αχκγ' τοΰ Γαρδικίου, αντί τοΰ καθαιρεθέντος 

Μητροφάνους τόν Γρηγόριον. Τφ 1641 (Νομ. Συναγωγή φ. 116σ ). Ό αύτός 

τφ 1643 μηνί Μαρτίω συνυπογράφεται υπό τήν τετράδα τών Ορθοδόξων 

Πατριαρχών έν τή έγκρίσει τοΰ βιβλίου «Όμολογίας τής Όρθοδόξου πίστεως 

τής καθολικής καί άποστολικής Εκκλησίας τοΰ Χριστοΰ», επί Παρθενίου. 

(Π0§Τ£ΐπό, Βίόΐ. ΗεΙΙ. τ. Β'. σ. 212)1. Παρθένιος ό έξ Ίωαννίνων φοβούμε¬ 

νος τόν Βασίλειον βοεβόδαν ούκ άντείπε τή ψήφω καί εκλογή τών έκλεξάν- 

των τόν Παΐσιον Πατριάρχην Ιεροσολύμων, άλλ’ έστειλε τόν Λαρίσσης μητρο¬ 

πολίτην Γρηγόριον έξαρχον μετ’ άλλων καί έχειροτόνησαν έν Ίασίω τόν 

Παΐσιον Πατριάρχην τφ 1646. 

Παΐσιος, Εφέσου ών έγένετο Λαρίσσης τφ Σεπτεμβρ. ,αχμε'ό τφ1652 

Πατριάρχης (Εφέσου έγένετο ό Ιγνάτιος), καί τφ 1655 είτα Εφέσου προε¬ 

δρικώς (Ύψηλάντου, Άλωσ. σελ. 155, Βυζαντ. Κων/πολις Β'. σ. 535, Αλή¬ 

θεια σ. 105, Γεδεών, Π. Π. σ. 588). Τόν Ιούλιον τοΰ 1652 άναδειχθέντος 

Πατριάρχου έγένετο ό μέγας πρωτοσΰγκελλος 

Διονύσιος, ό τφ 1660 πατριαρχεύσας ώς Γ'. Τφ 1662 Ιουνίου ίνδικτ. 

15 Πατριάρχης έν Π. Κ. 339, διότι τφ 1661 απαντώ ύπογράφοντα έν ύπο- 

μνήμάτι εκλογής (ορα τά περί ’Άνδρου έμά καί τοΰ Πληζιώτου) Σπανός ό Γ'. 

Γεδεών Π. Π. 588 καί Νομ. Συναγ. φύλλ. 71 εξ., άνθ’ ού έγένετο2 εϊτα 

ό ιερομόναχος καί μέγας του σακελλίων τής Μ. Εκκλησίας τή Αΰγούστου 

θ'. 1662. 

Διονύσιος, Π. Π. Γεδεών σ. 595 καί 589. Ούτος δ πανιερώτατος καί 

λογιώτατος μητροπολίτης Λαρίσσης ώς άποκαλεΐιαι έν τφ ύπομνήματι (Νομ. 

Συναγωγή) μηνί Νοέμβριος η' τοΰ ,αχοα' έπελάβετο τοΰ οικουμενικού θρόνου. 

1 Έν τφ τετραδίφ επαναλαμβάνονται μερικαί τών ανωτέρω ειδήσεων καί προστίθεν¬ 

ται τά εξής : Έπί Τιμοθέου Π. Κ·, 339. 
2 Ύποσημ. Μ. “Ορα εν «Εοΐιοδ ά’ΟπεηΙ;» τ. Δ'. σ. 102 «αηε έΐοίίε §Γβοηιιε άβ16δ4» 

δι’ αυτόν κεντηθέν καί Κεραμοπούλλου, Εθνικόν κειμήλιον έν ’Αγώνι 1904 τής 27ης 

Φεβρουάριου. Γεδεών, Έκκλ. Δίκαια, τοΰ βερατίου τεμάχιον. 

Εγτετηρπ: Ετατρειλϊ: ΒνζΑΝτ. Ηπουδων, 8-τος ΙΒ', 13 
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Και τφ 1668. Π. Κ. Τεροσολ. Βιβλ. Α' 348. Τφ 1668 αποστέλλει 

ό Νεκτάριος Π. Ιεροσολύμων εις Λάρισαν δπου ήν ό Σουλτάνος (του βεζΰρου 

διατρίβοντος εις τον τής Κρήτης πόλεμον) τον Δοσίθεον δντα ήδη άπδ 

του 1666 μητροπολίτην Καισαρείας τής Παλαιστίνης ληψόμενον βασιλικόν 

ορισμόν περ'ι του ποιήσαι εν Κωνσταντινουπόλει Π. Ιεροσολύμων, δν άν 

βοΰληται, οΰπερ έπιτευχθέντος τή μεσιτεία του ήγεμόνος τοϋ Μολδαβίας 

γίνεται σύνοδος των παρεπιδημουντών πατριάρχων, μητροπολιτών, των κλη¬ 

ρικών αρχόντων και εκλέγεται τώ Τανουαρίφ τοΰ 1669 πατριάρχης ό Δοσίθεος. 

Διονύσιος, τφ 1671 (Σινά έγγραφα σελ. 72) ό τώ 1672 πατριαρχεΰσας, 

ό Μουσελίμης, Κ. Μαθά οπερ δρα εν Π. Κ. 339. Διονύσιος δ Κωνσταντινου- 

πολίτης ό έκ τοΰ οΐκου τών Καντακουζηνών και Παλαιολόγων κατά σημείωσιν 

έν τφ ύπ’ άριθ. 3297 κώδικι, δστις άπόκειται έν τή βιβλιοθήκη τής Μονής 

τοΰ Κουτλουμουσίου κατά την άρίθμησιν Λάμπρου. Εις τον Διονύσιον τοΰτον 

ανήκε και τό ύπ’ άριθ. 4690 χειρόγραφον γραφέν έν Κωνσταντινουπόλει τφ 

1665. Προς τον Διονύσιον τοΰτον φέρεται εν τισι έν χειρόγραφον 4789. 

Παρ&ένιος, τώ 1677 Φεβρουάριος (Σινά έγγραφα σελ. 78) Επίσης 
Χ(ρονικά) Π. Οΐκου σελ. 168 (έτος 1678). 

Ιάκωβος, ό τώ 1679 πατριάρχης (Κ. Μαθά) και ειτα δ', ό τώ 1700 

άποθανών εν Μολδαβία (Γεδεών, Π. Οΐκου σελ. 171 - 175, Σάθα, Μ. Β. 

τόμ. Γ' σελ. 61) λ 

Μακάριος, τφ 1680 έπί Ιακώβου, γράφοντος αύτώ διά τον Σταγών 

Δανιήλ, οστις καθαιρεΐται. (Έβδ. Έπιθεώρ. Γ'σ. 019 υπό Παρανίκα.— 

αρχών 1687) Σάθα, Γ' 522 (;) Κεραμεΰς, I. Βιβλ. Β' 493). Έπι Μοροζίνη 

1685 (Τουρκοκρ. Ελλάς σελ. 358). 

Παρ'&ένιος2, τφ 1687 (Π. Κ. 339) άλλ’ δρα έτι άπαξ προς πίστωσιν. 

Επίσης και τφ 1691 έν σιγιλλίω Μ. Σχολής επί Καλλινίκου Άκαρνάνος 
(Αλήθεια σελ. 151). 

Διονύσιος3, Κατά τον Άμασείας νΑνθιμον (Νεολόγος Ν° 6491) διαδε- 

ξάμενος τον Παρθένιον, δστις διοίκησε την μητρόπολιν Λαρίσσης από τοΰ 

1688-1700. Ή τελευταία χρονολογία κυροΰται υπό έπιγραφής έν τώ ναώ 

τοΰ ' Αγίου Ίωάννου έν Τυρνάβφ τής Θεσσαλίας δημοσιευθείσης υπό τοΰ 

1 Είς Ιδιαίτερον δε?.τίον τά έξης: επί Διονυσίου τοϋ Δ' τφ 1671. Κατά γράμμα 

πατριαρχικόν στελλόμενον προς τούς κληρικούς της έπισκοπής Ραιδεστοϋ καί Πανίου, 

δι’ οΰ αγγέλλεται ή καθαίρεσις τοϋ επισκόπου αυτών Αθανασίου. Τό γράμμα άναφέρεται 

παρά Παπαδοπούλφ Κεραμεΐ, Τεροσολ. Βιβλιοθήκη Α' σ. 348. 

2 Μετΐτω ό βουλόμενος τά περί τοϋ διαδόχου αύτοϋ ύφ’ ημών λεγάμενα. Άλλαχοΰ 

λέγει ό Μ. επί Καλλινίκου τοΰ β' υπογράφει τφ 1689 επί χειροτονία μητροπολίτου τοΰ 

Τραπεζοΰντυς Νεκταρίου, αντί τοϋ παραιτησαμένου Ίωάννου. (Κεραμέως, Τεροσ. 

Βιβλ. τόμ. Α' σ. 213). Τό ορθόν Φεβρ. 1687-1720. Άλλ’δρα Δωρόθεον κατά τό1719 

κατά τον Μϊΐςίοεΐοΐι - ΜϋΙΙετ VI σ. 322). (Κεραμεύς, αυτόθι Β' 493). 

3 Τά περί τούτου ύπάρχουσι εϊς ιδιαίτερον δελτίον καί ούχί είς τό τετράδιον. 

_
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Ν. Γιαννοπουλου έν Β. Ο. Η. 1899 σ. 412. Άλλ’ ό έκδούς σημειοΰται δτι τό 

έν τή Έθν. Βιβλιοθήκη άποκείμενον ύπ’ άριθ. 1172 χειρόγραφον αναφέρει 

τον Παρθένιον και κατ’ αυτό τό 1702 άρχιερατευοντα ένΛαρίσση, συμβιβάζει 

δέ άμφοτέρας τάς αυθεντικός χρονολογίας παραδεχόμενος μεταθέσεις εναλλάξ 

καί αποκαταστάσεις τοΰ τε Παρθενίου καί Διονυσίου. (Κατά τον έκδεδομένον 

1892 κατάλογον τών χειρογράφων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τό χειρόγραφον 

1 172 ούδεμίαν τοιαΰτην σημείωσιν έχει)1. 

Μελέτιος, ό τφ 1702 συναντήσας την έν Τυρνάβφ Σχολήν (Γεδεών, Π. 

Χρ. καί Παρανίκα, Σχεδίασμα καί. Φιλ. Σύλλογος Τομ. ΙΑ'). 

Παρ^ένιος, 1707 2 (Σάθα, Μ. Β. Γ'σ. 531). Κατά Λάμπρον (άγιορ. κώδ. 

κατάλογος σ. 152) τφ 1702 άφιεροΰται τοΰτφ έπιστολή τοΰ Αναστασίου 

Παπαβασιλοπούλου. "Ορα καί έξέλεγξον. Γράμμα Λαρίσσης Παρθενίου (1731) 

προς Αθηνών Μελέτιον, έν Μνημείοις Ιστορίας Αθηναίων Β'219-220 

καί 166-170. 

Γαβριήλ, τφ 1721 (Έβδομάδ. φυλ. 121). 

Ιάκωβος, 1742-8, συνοδικός ό συνυπογράφων τω 1748 έν τή πράξει τής 

άναρρήσεως τοΰ από Νικομήδειας Κυρίλλου. «Έκκλ. Αλήθεια» Β' σ. 231 καί 

I, φυλ. 20 σελ. 156). 3 1738 (Ηοαζ6γ). Υπογράφει έν τώ ύπομνήματι εκλογής 
τοΰ από Νικομήδειας Παϊσίου, Σεπτέμβριος 1748. («Έκκλ.Αλήθεια» Β’ 211)4. 

Διονύσιος, 1763 (Δελτ. Τστορ. καί Έθν. Εταιρείας τ. Β' σ. 292). 

Μελέτιος, ό τφ 1768 Νοέμβριον πατριαρχεΰσας («Έκκλ. Αλήθεια» Β'. 

σελ. 234). ΕΙτα ό πρώην Δυρραχίου 
Μελέτιος, γίνεται Λαρίσσης, ό κατόπιν Μελέτιος, θειος τοΰ κατόπιν Διο¬ 

νυσίου κατά τό 1768 (κώδιξ Άρναούτκιοϊ) *{* τφ Ίουλίφ 1792 παραιτεΐται 

καί διορίζεται ό μέγας πρωτοσύγκελλος αΰτοΰ ό κατόπιν έν τφ ναφ τοΰ 

Μεγάλου Ρεύματος. 

Μακάριος, τφ 1768, κατά Γιαννόπουλον. 

Διονύσιος, ό Καλλιάρχης ό μετά ταΰτα τφ 1803 Σεπτεμβρ. Εφέσου 

("Ορα Γεδεών, Π. Άκαδ. 225 κλ. καί Κουροΰτσεσμε σ. 50). 1797 επί εκλογή 

τοΰ από Σμύρνης Γρηγορίου (1 Μαΐου 1797) « Εκκλ. Αληθ.» Β . σελ. 278.1 /98 

έν συνοδική έπιστολή έπι Γρηγορίου τοΰ Ε' προς τον Σμύρνης (σ. 475 τομ. Β' 

υπό Άγγελοπούλου). 1800 υπογράφει έν σιγιλλίφ έπί Νεοφύτου τοΰ Ζ'γεγονότι 

υπέρ τών έν Μεγάλφ Ρεΰματι Σχολών, μή άναφερομένφ παρά τοΐς συγγρα- 

φεΰσι τής μετά την άλωσιν πνευματικής ιστορίας τοΰ ήμετέρου Έθνους. 

1 Είς πρόχειρον σημείωμα: Διονύσιος 1700-1(21, Ιίαρθένιος 1(18, Μελέτιος 1721. 

2 Όμοίως είς ιδιαίτερον δελτίον τά έξης σημειώματα. Παρθένιος 1720, παρευρισκό- 

μενος έν Κ/πόλει έπί εκλογή μητροπολίτου Νεοκαισαρείας καί Ίνέου τοϋ Μεθοδίου, 

αντί τοϋ άποβιώσαντος Γερβασίου. Πρβλ. Π. Κεραμεύς, Ίεροσ. Βιβλ. τόμ. Α οελ. 205. 

:ι Αί εφεξής σημεκόσεις περί τοΰ Ιακώβου προέρχονται ές ιδιαιτέρου δελτίου. 

4 Ιάκωβος 1738, 1748, κατ’ ιδιαίτερον σημείωμα τοΰ Μ. 
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Ραφαήλ, ό Ίκονίου τφ 1803 Σεπτεμβρ. μετατίθεται, ών πρώην αρχι¬ 

μανδρίτης. "Ορα Κουρούτσεσμε σ. 52, δ. τφ 1 804 εν σιγιλλίφ επί Καλλινίκου 

διά την Μεγάλην του Γ(ένους) Σχολήν περί τής «μετοικήσεως τής κοινής 

Σχολής των ελληνικών μαθημάτων εν τώ κατά τον Κουρούτζεσμεν αΰθεντικφ 

οϊκφ του υψηλότατου αύθέντου Μαυροκορδάτου» (πόνημα του πανιερωτάτου 

καί σοφολογιωτάτου μητροπολίτου: Αγίου Κυζίκου Κ«ν Ιωακείμ του ΓΙαρίου)1. 

Γαβριήλ, ό Γρεβενών προβιβάζεται εις τον θρόνον τής Λαρίσσης τω 

Σεπτεμβρίφ του 1806, εν τή εκκλησία Άρναοΰτκιοϊ: τώ 1810 Όκτωβρίου 

Ίωαννίνων καί ’Άρτης, θανόντος του Ιεροθέου. Κατ’ ευθείαν μεταβαίνει 

εις την νέαν επαρχίαν αύτοΰ κατά τό πατριαρχικόν ύπόμνΐ|μα τώ Σεπτεμβρίφ 

του 1810. Ίνδ. ιδ' (Ό Κάγκας ό εξ Ίωαννίνων). Έπί τώ προβιβασμφ τούτα) 

έξελέγη τώ 1810 Σεπτεμβρ. ό θεοφιλέστατος επίσκοπος (τιτουλάριος) Τρωάδος. 

Πολύκαρπος, Προς αΰιόν επιστολή του Γρηγορίου τοΰ Ε' τώ Ίουνίφ 

1820 (σ. 508 τών κατά τον αοίδιμον υπό Άγγελοπούλου). Ό τώ 1822 υπό 

τοΰ Δράμαλη φονευθείς (Γιαννοποΰλου Έβδ. έπιθ. γ' φυλ. 52). Επιστολή προς 

τον επίσκοπον Λιδωρικίου περί άποκαταστάσεως τοΰ Πολυκάρπου εις τήν 

επαρχίαν αύτοΰ, ήν πρότερον κατείχε, τήν Λάρισσαν, καί περί είσπράξεως τών 

μπαικγιέδοιν τοΰ πρώην μητροπολίτου Κυρίλλου «μετα(βι)βάσεως τής έπαρ- 

χίας Λαρίσσης από τον Κυρίαρχον αυτής κυρ Κύριλλον εις τον πρφην Κυρι- 

άρχην της κυρ Πολύκαρπον». Ή επιστολή χρονολογείται τώ Νοεμβρίφ 18202. 

Πολύκαρπος καθ’υψηλόν ορισμόν άποβληθείς έκ τής επαρχίας αύτοΰ 

άντ’αύτοΰ διωρίσθη ό ιερομόναχος Κύριλλος 1821 Ιουνίου επινεμ. δ5 έπί 

Ευγενίου. Ούτος αποθνήσκει καί τφ Μαρτίφ τοΰ 1818 εκλέγεται ό Βελλάς 

καί Κονίτζης. 

Θεοδόσιος, Οΰτος τφ 1819 Ιουλίου άπέθανε καί διωρίσθη ό μέγας 
πρωτοσύγκελλος Κύριλλος 3 * 

Κύριλλος, Ούτος φονευθείς κατά τό 1821 ήν έκ Ζάρδας, κώμης τής 

Καστορίας (17 Ιανουάριου 1870 Άνατολ. Άστήρ). 

Δαμασκηνός, δστις τφ Νοεμβρίφ τοΰ 1821 προεβιβάσθη έπί Ευγενίου 

πατριάρχου, ών πρότερον Φαρσάλων καί Φαναριού. Ούτος αποθνήσκει καί 

τφ Μαρτίφ τοΰ 1822 εκλέγεται ό όσιολογιώτατος ιερομόναχος 

Μελέτιος, ό χρηματίσας μέγας αρχιδιάκονος τής Μεγάλης τοΰ Χρίστου 

Εκκλησίας. (Σημ. Φαναριού καί Φαρσάλων διωρίσθη τφ Νοεμβρίφ τοΰ 1821 

ό όσιώτατος έν Ίερομονάχοις Γεράσιμος, αλλά τον Ιούνιον τοΰ 1822 

απαντώ υπόμνημα λέγον, δτι έκ μέσου γενομένου τούτου έτέθη ό προηγού- 

1 Κατά Γιαννόπουλον, Πορφΰριος, Γαβριήλ. Β. Μ. 

2 Μέχρι τοΰ σημείου τούτου ή είδησις υπάρχει έν ίδιαιτέρφ δελτία). Τα εφεξής 
περί τοΰ αύτοΰ έκ τοΰ τετραδίου. 

“ Είς έτερον σημείωμα Θεοδόσιος ό άπό Βελλάς έξωσθεις τφ 1821. 
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μένος Ιωακείμ. Τφ 1822 υπογράφει τό υπόμνημα τής εκλογής τοΰ είς τον 

πατριαρχικόν θρόνον άνελθόντος Ανθίμου τοΰ άπό Χαλκηδόνος. Ιουλίου. 

(«Έκκλ. Αλήθεια» Β' 316) λ 

ΛΗΜΝΟΥ (δρα Ίμβρου) 

Κεραμέως έν Δ. I. Ε. Ε. Γ' καί σ. 469 λέξεις ονόματα 5 μεταξύ ιξ' καί 

ιη' αΐώνος. 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Βασίλειος, έπίσκοπ. Κενιιε άεεόίιιιάοε Οτεοηυεδ 1900 ρ. 469. Μα§;ηε- 

δίο άε Μεαηάτε οα άιι δΐργ1ε ]ε ηε δαιιταίδ άίτε, λέγει ό δοΙΟαπιΒετοει·. 

Εποχή Κομνηνών, 'Όρα καί Κετη : Ιηδοΐιπίΐεπ ν. Μοοπ65Ϊη απι Μεαπάετ 

σελ. XX-VIII. 

Βασίλειος, 787 Εε βιιίεη σ. 700. 

Θεόφιλος, 

ΜΑΔΥΤΟΥ 

Νικηφόρος, μητρ. Μαδύτων (Έλλ. Φιλ. Συλλόγου παράρτημα ιγ'. τόμ. 

καί παρά δοΙιΙηηιΒεΓοεΓ σ. 115). 

ΜΑΪΝΗΣ 

Παρά τοΰ θεοφιλέστατου επισκόπου Κυρίου 

Δανιήλ, Μ α'ίνη ς καί τοΰ αύταδέλφου αύτοΰ πρωτοσυγκέλλου Ν ικη φό¬ 

ρου, υιών τοΰ ποτέ Γεωργίου Ντεκούλου άνηγέρθη καί άνιστορήθη ό πάν¬ 

σεπτος ναός τής Κυρίας Θεοτόκου Ζωοδόχου Πηγής καί τοΰ αγίου Νικολάου 

καί αγίου Παντελεήμονος καί τό μοναστήριον ,αψξε' Μαρτίφ. Έκ Λακωνίας 

(ϋρροτ, Μοπί έν Αππιι&Ι οί ίΐιε Βπΐίδΐι δοοοί οί Αΐϊιεπδ Ν° XV (1908- 

1909) σ. 200 καί ρΐ. XV. Βλέπε καί Μϋΐεΐ:, Μίδΐτ». 

ΜΑΙΟΝΙΑΣ 

Νικόλαος, Πρόεδρος ό λάτρης καί θοίτης! Έν τή Λυδία Μαιονία 

Πόλις, έν ή διετηρήθη, τό όνομα τής χώρας δλως (λέξις δυσανάγνωστος), 

καθΤ ά μαρτυροΰσιν ήμΐν ό, Πλίνιος (V, 111) ό Ιεροκλής 670,1 καί τά 

νομίσματα, περί ών δρα Κεΐΐ - ΡτεπιεΓδΙείη : Βεποΐιί ϋΒετ είπε 2β Κεϊδε 

ίη Εγόίεη σ. 78 καί σελ. 88 διά τήν έπιγραφήν, έν ή τό ά'νωθι όνομα τοΰ 

προέδρου έπί μαρμάρου. 

ΜΕΛΙΤΙΝΗΣ 

έπί Σολομώντος, μητροπολίτου άνεκαινίσθη ό ναός τοΰ Αγίου Εύδο- 

ξίου έν Μελιτινή 6475 (966) Τεχϊετ, Αδίε Μίπευτε Β'. σ. 35. 

1 Ν. Κ. 21 Μαρτίου 1891. 
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ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ 

Ό Μεσημβρίας μητροπολίτης λαμβάνει και την Βάρνην. (Όρα και τά 

μνημονευόμενα χωρία τής Βάρνης εν σελ. 502 του Α' τόμ. Μΐΐτίοείοΐι). Έν 

Ρωσσικοΰ Άρχαιολ. Ινστιτούτού, Έκθεσις τοΰ 1899. (Τόμ. VI, 2-3, 1901) 

σ. 50. Σπουδαιότατη πόλις εν τή Β.Α. Βουλγαρία. 

Αντώνιος, τφ 1381 (σελ. 39 τοΰ τ. Β'. τοΰ Μΐΐτίοδίοΐι. Περί τοΰ Μεσημ¬ 

βρίας δρα αυτόθι σελ. 152). 

Παΐσιος, τφ 1393 (Άθως, Γεδεών, σ. 115 εν σημειώσει). 

Χριστόφορος, 6904=1390, έφ’ ου ίστορήθη ό ναός τοΰ μεγαλομάρ- 

τυρος Γεωργίου κατά τό έτος τούτο. 

Παχώμιος, τφ 1477 (20 σ. τοΰ άρχ. παρ. ,ιζ'τόμ. τοΰ Φιλ. Συλλόγου). 

Ματύ-αΐος, 1565 υπογράφει την καθαίρεσιν Ίωάσαφ (Τυτοο§Ύ. 173). 

Χριστόφορος, 1594- 1607. 1599 ύπέρτιμος και έξαρχος πάσης Μαύρης 

θαλάσσης. (Ήμερολ. Ανατολής 1887 σελ. 179). Τφ 1593 παρουσιάζεται εν 

τοπική Συνόδψ (Έλλ. Φιλ. Συλλ. 17ου τόμ. Μ(αυρ). Βιβλιοθ. σ. 75). Ό Χρι¬ 

στόφορος ήλθε 1594 παρητήσατο 1 Μαίου 1607. 

Κυηριανός, 1609 ϊνδ. α' εφ’ ου άνιστορήθη ό ναός τής Θεοτόκου, τής 

επονομαζόμενης τής Άναλήψεως. (Π. Κ. σ. 333, και εν περιοδ. Ρωσσικου 

Ινστιτούτου τόμ. 5 τεύχος 2-3 (1901) σ. 446-7). 

3Ακάκιος, τω 1622 και 1624. «Έκκλησ. Άλήθ.» Β' σ. 668 Μονή Φιλο¬ 

σόφου και 1899 φυλ. Α. σ. 24). 

Δαμασκηνός, Τω 1641 έν Π. Κ. 383 απαντώ τον Δαμασκηνόν. Ούτος 
τφ 1655 έγγρ. πρώτην Ρωσίαν (ένθρ. Παΐσιος) 1668. (Σινά έγγραφα σελ. 63). 

3Ιγνάτιος, Σάθα, Ίερεμ. ψδ'. (Ήμερολ. Ανατολής 1887 σ. 179). 

Γρηγόριος, τφ 1742, 3-4- 7, «Έκκλ. Άλήθ.» τόμ. I. σελ. 156. 

’Άν&ιμος, τφ 1768 επί τή εκλογή Μελετίου τοΰ από Λαρίσσης (234 

σ. «Έκκλ. Άλήθ.» τόμ. Β'.) δ μετέπειτα Κυζίκου, άντ’ αΰτοΰ δέ δ 

Μακάριος, ου άποθανόντος, δ αρχιμανδρίτης 

Κωνστάντιος, τφ 1779, Τανουάριος άνθ" ου γενομένου Σερρών, ό 

Θεόκλητος, δστις τφ 1791 Δεκέμβριον προάγεται, ών Πρωτοσύγκελλος. 

Εΐτα παραιτεΐται και γίνεται δ Σκοπείων 

Ζαχαρίας, τφ 1799 Όκτώβριον, ου παραιτησαμένου, δ πρφην Δρύστρας 

Γρηγόριος, τφ 1801 Όκτώβριον, δστις παραιτεΐται τον Ιούλιον τοΰ 1814. 

Ιωσήφ, δ Μελιτηνής, περί ου δρα Άνδρου καί Κουρουτσεσμε έμά. 

Ούτος αποθνήσκει τφ 1820 Νοέμβριον καί διορίζεται δ έν ίερομονάχοις 
Κύριλλος, 

'Ο Καλλίνικος, δστις τφ 1829 γίνεται Ρόδου αντί τοΰ Παϊσίου έξελέγη 
τό α'. Όρα Γρηγόριον τον Ε'. Άγγελοποΰλου σελ. 99 Α'. τόμ. 

Σαμουήλ, παρητήσατο άνθ5 ού ό Ρόδου (Παΐσιος)1. 

1 Ν. Κ. α' Ιουλίου 1891. 
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ΜΕΤΡΩΝ 

«Έκκλ. Άλήθ.» 1909 φύλ. 50 (Γεδεών) καί 51 λ 

ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΚΙΜΩΛΟΥ 

Μελέτιος, (Ν. Σ.) ού άποθανόντος έγένετο τή λα'. Μαρτίου τοΰ ,αχμγ' ό 

Διονύσιος, (Νομική Συναγωγή). 

ΜΟΝΕΜΒ ΑΣΙΑΣ 

Περί τοΰ ονόματος ΐδε Οΐηη&ηιί σελ. 119. Περί ιστορίας έν Φραντζή 

σελ. 396 καί έξ. έκδ. Βόννης. Πότε ή Εκκλησία αυτής έτιμήθη εις μεγάλα 

προνόμια, προεβιβάσθη, αυτόθι σελ. 398 καί 399. Παρεδόθη υπό τοΰ Θωμά 

τφ Πάπα (Φραντζή σελ. 397). 

Παρεδόθη υπό τών Τούρκων τφ Άλεξάνδρφ Καντακουζηνφ τον Ιού¬ 

λιον τφ 1821 (ΙΙρβλ. Παπαρρ. μικράν ιστορίαν σελ. 136 καί Τρικούπη τόμ. 

β'. σελ. σελ. 55 καί 56 τοΰ υπομνήματος Γερμανοΰ.) Πόσας χώρας είχε ή 

έπαρχία Μονεμβασίας, Σάθα, Τουρκοκρ. Έλλ. σελ. 365 έν σημειώσει. 

Όρα καί τά τοΰ κ. Μιχαλοπούλου φυλλάδια. Βυοίιοη Κοοίιετοίτεε, 

Μίΐΐοτ, Ο&ίΒΐο§·α0 ά6 ΓΕδοατίαΙ 59 67 (Χρυσόβουλλα) Γ0§τειη(1, Μβηγο- 

ςοτάαΐοδ σελ. VII. 

Ά&ανάσιος, 10°? αιών. Μονεμβασίας, δί§;ί1]ο§ΤΗρ1ιί0, 185. 

Γεώργιος, Μονοβασίας (δμοίως). 

Σωφρόνιος, (Μί^πβ) ΡβΙγοΙ. Ιοπι. 152. οοΐ. 1090). 

Ιωσήφ, Μίΐιΐοδίοΐι τόμ. β'. σελ. 99, 129 κλπ. 

3Ιοίδωρος, τφ 1347 (Μαθά Β'. έκδ. σελ. 271). 

Ιάκωβος, δ Κουκουνάρης προ τοΰ 1348(;) δρα Μΐΐτίοείοΐι τομ. Α' 

σελ. 271. 

5Ακάκιος, (1390;) Αυτόθι Β'. σελ. 287,291. 

Κλήμης, τφ 1393 Γεδ. Αθως σ. 11ο. 

Θεοδόσιος, δ εις τον Πάπαν συν τφ Ήρακλείας Άντωνίφ άποσταλείς 

έκ Βενετίας (Φερράρας σύνοδος). Ίδέ Φραντζή σελ. 190 έκδ. Βόννης. 

Δοσί&εος, Έν πρακτικφ τής εν Φλωρεντία συνόδου επί Ευγενίου Πάπα, 

έν αντιγράφω δπερ κέκτηται ή Εθνική Βιβλιοθήκη, εύρηται συνυπογεγραμ- 

μένος ό Μονεμβασίας Δοσίθεος ούτω: | δ μητροπολίτης Μονεμβασίας καί τον 

τόπον έπέχων τοΰ άποστολικοΰ θρόνου τοΰ άγιωτατου Πατριαρχου Ιεροσο¬ 

λύμων Ιωακείμ Δοσίθεος στοιχήσας υπέγραψα. 

Ιωάννης, (πότε;) επίσκοπος Μονοβασίας ($ίο) ό γράψας Θεόδωρος αμαρ¬ 

τωλός μοναχός καί ηγούμενος τοΰ Στουδίου, Μοηΐί&ιιοοπ, Βί61. Οοϊ$1. σ. 318. 

1 Ν. Κ. 12 Μαΐου 1892. 
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Μάρκος, Μουσοΰρος (επίσκοπος Μονεμβασίας) άποθανών τφ 1517 

διδάξας εν Βενετία και Παταβίφ (Παραν. Σχεδ, σελ. 191). Όρα Εο^γηικΙ 
Ιωάννης, Έν σελ. 136 του 17ου τόμ. του Έλλ. Φιλ. Συλλ. των... 

Βιβλίο#, έκ Μονεμβασίας άρχιθΰτης «Ιωάννης καί αύτόχθων υπάρχων». 

Ιερεμίας, Όρα «Έκκλ. Αλήθεια» ετ. Γ'σ. 202. Είναι άράγε ό εν Μαυρ. 

Βιβλ. του παραρτημ. του 17ου τόμου του Έλλ. Φιλ. Συλ. σ. 129. Ιερεμίας 
ό τφ Ίουλίφ 1572 ·{*; Όρα. 

'Ιερό&εος, Σάθα, Σχεδ. Ίερεμίου σελ. 142. Όρα περί Κουροΰτσεσμε σελ. 
17 εν σημειώσει. «Έκκλ. Αλήθεια» τόμ. Δ' σελ. 400 κ. έ. Όρα Εο^τηγκΙ, 
Β. Η. τ. Α' σελ. 313. 

Ιωάσαφ, περί ου δρα εν Τυτοοοτ36οΪ3 καί τά εν σημειώσεσί μου. 

3Αρσένιος, φιλόλογος άριστος (Βρετου Β'241, Μιχαλόπουλος, Μονεμβ. 

31 έ'νθ. έπιστολαί, Ε6§Ύ3ΐιά, ΒΠϊΗοΛ. Ηβΐίβη. περί τό 1580. Έν Φιλίστορ. 

τόμ. Γ' σελ. 5380 σημείωσις, φέρεται δτι έτελεΰτησε τφ 1535, ένθα δημο¬ 

σιεύεται επιστολή Αντωνίου του έπαρχου ήν άνάγνωθι άξιολογωτάτη 
Ε. Εθ£ύηπ<1 Λάμπρου, Κατάλογοι'Αγιορειτ. κώδ. σ. 186). 

Λαυρέντιος, 1593 τοπική σύνοδος (Έλλ. Φιλ. Σύλλογος τόμ. 17, Μαυ- 
ροκορδάτιος Βιβλιοθήκη 75). 

Παύλος, χρηματίσας κατά τό σωτήριον έτος 1600. Όρα Έπιθεώρησιν 
αριθ. 168 Γ περιόδου. Εν παρατιθεμένφ άποκόμματι εφημερίδος άναγινώ- 

σκεταΐ' «η περίεργος ιστορία τής εν αυτή (Παναγία τή Χρυσαφιτίσση) τιμώ¬ 

μενης σεπτής είκόνος ανέρχεται εις πολλάς εκατονταετηρίδας, κατά τι χειρόγρα¬ 

φον «γεγραμμένον παρά του Πανιερωτάτου κυρίου Παύλου, χρηματίσαντος 
»εν Μονεμβασία κατά τό σωτήριον έτος 1600», όπερ έδημοσίευσα άλλοτε 
έν τελεί τής χθες μνημονευθείσης πραγματείας μου περί Μονεμβασίας. 

ΙΙερί Παυλου, δρα ΜοηΗααοοη, Βί61ί. Οοίδ). σ. 568 καί 148. ΡηιιΗ 

ορίδοορί ΜοΠ0πι5ε5Ϊ&6 Π3πιί:ίο άο (λ. δυσανάγνωστος) Ιιο^ιπτιοηο Μουα¬ 

ρέ™ Όόρατό ίη Μοηοηι63513111. Όρα αυτόθι ολίγον ανωτέρω Μιχαήλ 
Σβηρόν τφ Μονεμβασίας γράφοντι (;) έν Βενετία τφ ,αχθ'. 

Λεόντιος, 1606 ι. 
"Ιωάσαφ, (Ν. Σ.) 

Γερμανός, 1611. 

3Αχίλλειος, 1616. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. τόμ. Γ' σελ. ιη'. 

Μητροφάνης, 1618 14 Ιουλίου1 γράφει τφ δουκί του Νονετδ ιταλιστί 
(Σαθα, Τουρκ. Ελλ. σελ. 207, 125- 126). Σιγιλλιον... ανέκαθεν ύπέκειτο τή 
μητροπόλει Μονεμβασίας, εν τφ καιρφ του Μονεμβ. μητροπολίτου γεροντος 

1 Εις ιδιαίτερον δελτών υπάρχει ή έξης εΐδησις «Λεόντιος καθηρέθη καί έγένετο 
ό θεοφιλέστατος καί λογιώτατος επίσκοπος Ρέοντος Ίωάσαφ. «επισκοπής ουσης τής 
αυτής επαρχίας» τφ ,ξφβ' Μαρτίφ Θ'. 
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Αχίλλειου ή επισκοπή Πλάτσας, ουκ οΐδα... «άπεξενώθη καί ύστερον κατεβι- 
βάσθη εις εξαρχίαν καί εξουσιάζεται υπό των εν Κωνσταντινουπόλει αρχόντων 
Μουσουλίμη Μανωλάκη μέχρι θανάτου... τοΰτου θανόντος (Ν. Σ.) 

Νεόφυτος, (Ν. Σ.) 1627-1649, Σάθα, Μεσ. Β. Γ' σ. ιη'. Τφ 1641 καί 1643 

άπαντα έν Π. Κ. 333. 1630 (σ. 183 «Έκκλ. Άλήθ.» 1904). ’Ι^τήσατο καί έλα- 

βεν δπίσω επί Τωαννικίου τφ 1647 Ιούνιον. Ουτος ό τον Λικίνιον τφ 1626 

χειροτονήσας (σελ. 202 «Έκκλ. Αλήθεια» έτος Γ') καί προαγαγών τφ 1633 

εις οίκονόμον. Μήπως ουτος έστιν ό έν Ήμερολ. Άνατολ. 1887 σελ. 66 

έγγραφα άπολΰων; Ό Νεόφυτος γ ή άλλ3 ό 
Σωφρόνιος, ό νέος επί Παϊσίου επίσκοπος δηλοΐ, δτι οΰ δέχεται νά 

πληρώνη τά όρισθέντα καί απέχει του εντεύθεν παντός δικαιώματος επί τής 
Πλάτσας, ήν άφίνει εις τον Πατριάρχην Αΰγοΰστφ 1652. «Ό Μονεμβασίας 
Σωφρόνιος στέργω τοίς άνωθι». 

Δωρόθεος, περί τό 1650. (Όρα Βρεττοΰ Β' σ. 263 καί Σάθα, Μεσ. 
Βιβλ. Γ' ιε'). 

Σωφρόνιος, τφ 1669 (Π. Κ. 339) διά τό σταυροπήγιον χωρίον του 
αγίου Στεφάνου σιγιλλιον. 

Λαυρέντιος, τφ 1674 έν εκλογή του Καππαδοκίας Γερμανού (Π.Κ. 339). 

Παΐσιος, τφ 1723 επί τής καθαιρέσεως Μεθοδίου Ανθρακίτου («Έκκλ. 

Άλ.» σ. 500 τόμ. Β') ένθα ύποσημείωσις φέρεται Γεράσιμος έν χειρο¬ 
γράφου Γεδεών (Κριτίου). 

"Ιγνάτιος, ό όσιολογιώτατος έν ίερομονάχοις τφ Άπριλίφ του 1771 

επί Θεοδοσίου. Του Ιγνατίου έν Κωνσταντινουπόλει παρεπιδημοΰντος έγένετο 
επίσκοπος αυτού "Ελους (Αϊλους ό π. κώδιξ) τφ Αΰγοΰστφ του 1775. Του 
«Μονεμβασίας καί Καλαμάτας» άποθανόντος διορίζεται ό πρώην μέγας 
πρωτοσΰγκελλος 

’Αμβρόσιος, κατά Ιούνιον του 1801, άλλ’ επειδή, σκανδάλων άναφυέν- 

των καί ταραχών μεταξύ των παρευρεθέντων προκρίτων τής επαρχίας καί. 

Πελοποννησίων, προείλετο παραιτήσασθαι ένυπογράφως, έγένετο έν τφ ναφ 
του αγίου Δη μητριού έν Κουροΰτσεσμε επί Νεοφύτου 

Χρύσανθος, δ δεντερεΰων του πρώην Οικουμενικού πατριάρχου Γερα¬ 

σίμου μετά δΰο ημέρας. Ό Μονεμβασίας Χρύσανθος, δστις άπέθανε 
μετά τίνος διακόνου εν τφ δεσμωτηρίφ τής Τριπολιτζας τφ 1821 Σεπτέμβριον 
(Τστορ. Τρικοΰπη τόμ. β' σελ. 87) ήτο Έφορος τής Εταιρείας έν Πελο- 

ποννήσφ συν τφ Χριστιανουπόλεως Γερμανφ καί Π. Πατρών Γερμανφ 
(λοιπούς Ιδέ σελ. 6 των υπομνημάτων τής ελληνικής έπαναστάσεως Γερμανού). 

"Ορα καί Έφημερ. Έπιθεωρήσεως 1887 άριθ. 168 περί Μονεμβασίας γρα¬ 
φόμενα περί τού 

Ανθίμου. 

1 Τό σημεΐον τοΰτο σημαίνει άπεβίωσε. 
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ΜΗΘΥΜΝΗΣ 

Πρώτης τάςεως μητροπολίτης μεταξύ Μυτιλήνης και Παλαιών Πατρών, 

κατά συνταγμάτιον τού 1802. 

Ή Μήθυμνα περί τό ά'κρον ταυτησί της νήσου (Μυτιλήνης) διακειμένη 

«’Άννα Κομνηνή» σ. 362 τ. Α'. 

Ό Μηθύμνης καλούμενος ανώνυμος στέλλεται πρέσβυς προς τον Ρήγαν 

Άλλαμανίας (αυτόθι σελ. 231). Έκτος των παρά Εοηαίβη δρα, μή άναφε- 

ρόμενον 

3Αλέξανδρον, περί ού δρα σπουδ. Παπαδοπούλου Κ. εν Παραρτ. 15ου 

τ. Έλλ. Φιλ. Συλλ. Μαυροκ. Βιβλ. σελ. ια' καί τόμ. Ι70ν σελ. 131. 

Νεόφυτος, Σάθα, Σχεδ. Τερεμ. σελ. ψδ', Τηγοο§τ. σ. 507. 

3Ιγνάτιος, τφ 1567 εκοιμήθη. Έκ πατρίδος Καλωνής (Μήθυμνα). 

Μαυροκορδ. Βιβλ. παράρτημα τού 17ου τόμου τού Έλλ. Φιλ. Συλλόγου 

σελ. 93 πρβλ. σελ. 86, 95,99,100 και 105, 110 ό κτήτωρ τής Μονής Λει¬ 

μώνας και τό σπουδαιότερου εν σ. 129, 131. 

"Ιππόλυτος, 1576, ό μετατεθείς (;) έκ Χίου. Τιιτοοοτ. 306, Σάθα, Νεοελλ. 

Φιλ. 217 και 160ν τόμ. Έλλ. Φιλ. Συλ. Μαυροκορδ. Βιβλ. Π. σ. 20. Ήν 

έκ Κυθήρων. 

Ραφαήλ, ό μετέπειτα Πατριάρχης (Έκκλ. Ιστορία Μελ. τόμ. Γ' σ. 429) 

κατά τό ,ζρδ' (1596) υπογράφει. "Ορα εν Μαυροκορδ. Βιβλ. 121 (170ν τόμ. 

Έλλ. Φιλ. Συλλ.). 

Κορνήλιος, 1622. («Έκκλ. Άλ.» 1899 φυλ. Α. σ. 24). Αντί τού τεθνεώ- 

τος Κορνηλίου ό 

Άνθιμος, τφ 1652 έπι δ' πατριαρχ. Ίωαννικίου. Ούτος συνυπογράφει 

έν τή επιστολή τού πατριάρχου ΓΙαϊσίου προς τον Πατριάρχην Νίκωνα 

(Άνατολ. Άστήρ 1881 άριθ. 51). Ούτος παραινείται επί Παρθενίου τού 

Γ' διαδέχεται δ’ αυτόν ό 
Μακάριος, δστις υπόσχεται χορηγήσαι αύτφ τά προς ζωάρκειαν. ’Ην 

τέως άγιος Ναυπλίου. Π. Κ. 333 έν τφ ύπομνήματι τής έκλογής Διονυσίου 

τού από Λαρίσσης. 

Αρσένιος, τφ 1747-48 επί τής πράξεως τής εις τον Οικουμενικόν θρό¬ 

νον άναρρήσεως τού από Νικομήδειας Κυρίλλου φέρεται ό Αρσένιος. (Πρβλ. 

«Έκκλ. Αλήθεια» έτος I σ. 156 δπου μέχρι τού 1749). 

Διονύσιος, τή 28ΐΐ Δεκεμβρίου 1779 (;) γίνεται ό Διονύσιος, δστις 

προσήνεγκε τή Εκκλησία 90 πουγγία. Αί κανονικαί αυτού ψήφοι εν τφ 

κυνηγφ 'Αγίψ Ιωάννη. Ό Διονύσιος, ού αιτήσει τφ Φεβρουαρίω τού 1799 

διορίζεται ψήφοις κανονικαΐς ο πρωτοσύγκελλος αυτού Ν ικη φόρος, επί¬ 

σκοπος βοηθός αυτού υπό τον τίτλον Μακαριουπόλεως. Ούτος περιέ- 
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πεσεν εις ηλιθιότητα νοός παραιτησάμενου δέ διορίζεται (δρα Κουρούτσεσμε 

σ. 54 καί Β' εκδ. 73) ό 

Πανάρετος, δστις τφ 1817 γίνεται ΓΙρούσσης (τφ 1813 σκέψις έγένετο 

νά μετατεθή ούτος είς Σμύρνην, άλλ’ ήπράκτησε τό υπόμνημα) καί άντ’ αυτού 

ό Φιλίππων καί Δράμας 

Παρ&ένιος, (Κουρούτσεσμε σ. 57). Ούτος αποθνήσκει καί εκλέγεται τφ 

1831 Δεκέμβριον ό εύδοκίμως χρηματίσας δευτερεύων 

Ιάκωβος, 

ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 

Ή έπισκοπή ύπέκειτο τφ τής Μυτιλήνης θρόνφ καί ουχί τφ τής 

Σμύρνης. Έπι Νεοφύτου μητροπολίτου Σμύρνης (τού εκ Λέρου) ή Μ. 

Εκκλησία τφ 1763 προσήρτησεν αυτήν τή μητροπόλει Σμύρνης, διότι τφ 

1762 έπισυμβάντος λοιμού καί τφ 1763 σεισμού καί πυρκαϊάς κατεστράφη 

ή επαρχία Σμύρνης καί ό άρχιερεύς περιέστη είς δεινήν οικονομικήν δυσχέ¬ 

ρειαν. Τό τής ένώσεως γράμμα συνέταξεν ό Κριτίας (Ό Οικονόμος εν τοϊς 

Σωζομ. τόμ. Α. σ. 413 έδημοσίευσε). Τέως ήν «πεφιλοτιμημένη τφ τιμιαπάτψ 

καί εύγενεστάτφ άρχοντι μεγάλω ποστελνίκω Κυρίτζη Μανωλάκη» (πρβλ. 

«Έκκλ. Αλήθεια» έτος Γ' σ. 550). 

Γαβριήλ, ό μετά ταύτα πατριάρχης (Οικονόμου, Φιλ. Σωζ. σελ. 417). 

Κύριλλος, άπέθανε τφ 1794 Όκτώβριον καί διορίζεται ό ιερομόναχος. 

Παΐσιος, πρώην μ. πρωτοσύγκελλος, είτα Βάρνης, ένθ. δρα (1797-1800). 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

Στέφανος, τού ια-ιβ' αίώνος Β. Ο. Η. 1893 σ. 79 καί Στέφανος ποιμήν 

Μυτιλήνης έν σφραγΐδι. 

Μαλαχίας, (τ. α' σ. 531 Μϊΐίΐοδίοΐι). 

1Ιερεμίας, Αυτόθι τ. Β' σ. 129. 

Λεόντιος, ον ερμηνεία «τού ίερωτ. μητρ. Μυτιλήνης κυρού Λεοντίου τού 

Μαγεντινού Άριστοτέλους σοφιστικοί έλεγχοι (Μοηΐίαιιοοη, ΒΐΒΙ. ΟοΐεΚ- 

πιζώά σ. 225). 

Νικήτας, (Άλεξ. Κομνηνού) ΜοπΠαιιοοπ αυτόθι σελ. 104 επί πατριάρ¬ 

χου Νικολάου. 

Διονύσιος, ό έξ Αρκαδίας, ό τφ Φιλή συγχρονήσας (ιγ-ιδ' αιών) δρα 

Σακελλίων, Δελτ. Τστορ. Έθν. Έταιρ. Β' σ. 316. 

Διονύσιος, μ. Μυτιλήνης (Γεδεών έν εκδ. ποίημα Φιλή « Εκκλ. Άλήθ.» 

έτος γ' σ. 653). 

Μακάριος, έν τή συνόδφ καθ’ ήν καθηρέθη Ίωάσαφ ό Μεγαλοπρεπής. 

Ή καθαίρεσις έν Τατοο^ΓΗοαπ 173, 170-174. 

Γρηγόριος, ΤιΠΌΟομαοοία σ. 596 (;), παρά Νεοελλ. Φιλ. Σάθα. 

'Ιερεμίας, Μυτιλήνης εύρίσκεται εν Μυριοφύτφ τφ 15^0. 
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Παΐσιος, τφ 1590 Αύγουστ. 9 έχειροτονήθη δ Παΐσιος (Σάθα, Μεσ.Βιβλ. 

Γ' 551, 552). Μαυροκορδ. Βιβλ. 17ου σ. 103 καί 75 τοπική σύνοδος). Πάραι- 

τεΐται καί διορίζεται επί του Ραφαήλ τοΰ Β' δ 

Δανιήλ, τφ 7111 (1603), οΰ άποθανόντος τφ 1605 δ 

Σωφρόνιος, 

Κωνστάντιος, τφ 1611, παρά Σάθα, Γ' 558 άναφέρετατ ήν Μυτιληναΐος, 

από τα Βασιλικά. (Μαυροκορδ. Βιβλ. Παράρτημα 17ου τόμ. σ. 93 καί 103 

καί 105, εν υποσημειώσει). Τφ 1629 παραιτεΐται διά γήρας καί άντ’ αύτοΰ 

(Σάθα, Μ. Β. Γ'. 567) άποθανόντος τφ 1631 (,ζρμ'). 

Παρθένιος, ΐσως ό κατωτέρω. 

"Ιάκωβος (;), 1649 17ου τόμ. Μαυρ. Βιβλ. σ. 116-317, ήτο πρφην Γάνου 

καί Χώρας. 

Παρθένιος, τφ 1654 παρατεΐται καί γίνεται δ πρωτοσΰγκελλος 

Γρηγόριος, επί τής Ε' (;) Πατριαρχ. Παϊσίου (ορα Γεδεών, χρον. Πατριαρ¬ 

χικού. Οίκου καί Ναοΰ σ. 168 καί Πατρ. Πίν). Τφ 1662 άπαντα ύπογραφό- 

μενος έν ύπομνήματι εκλογής τοΰ πατριάρχου Διονυσίου τοΰ από Λαρίσσης 

καί επί Τερεμίου (Σάθα, Τερ. Σχεδ. •ψδ'). Ουτος συνυπογράφει τφ Παϊσίφ 

τήν προς τον Πατριάρχην Νίκωνα επιστολήν (Άνατολ. Άστήρ 1881 άρ. 51). 

”Ανθιμος, 1744 («Έκκλ. Αλήθεια» ετ. Ι' σ. 156) τφ 1748 έν μηνί Σεπτ. 

ΐνδ. ιβ' άπαντών α>ς συνοδικός από διετίας υπογράφει εις τό τής εκλογής 

υπόμνημα τοΰ άπό Νικομήδειας Κυρίλλου. 

Πανάρετος, 1780- 1783. Τοΰτον διεδέχθη δ κατωτέρω σημειοΰμενος 

*Ιερεμίας, ών Χριστιανουπόλεως καί Τριπολιτζάς άπό ενδεκαετίας, ών 

πρότερον πρωτοσΰγκελλος. Τφ Μαΐω τοΰ 1809 δ Μυτιλήνης Ιερεμίας εκλε¬ 

γείς πατριάρχης παραιτεΐται τή 4 Μαρτίου 1813 

ΙΙορφνριος, καί άντ’ αύτοΰ δ μέγας πρωτοσΰγκελλος 

Μελέτιος, διαδεξάμενος τον εις Κρήτην μετατεθέντα καί ά'νωθι σημειοΰ- 

μενον Πορφΰριον, δστις παραιτεΐται μετά μήνα σχεδόν. Κατ’ Αύγουστον τοΰ 

1843 παραιτεΐται καί διαδέχεται αυτόν ό πρωτοσΰγκελλος Καλλίνικος. Τφ 

1845 επί Ανθίμου έγένετο ό Μελέτιος Ξάνθης. 

Καλλίνικος, προβιβάζεται εις Θεσσαλονίκης τφ Μαρτίω τοΰ 1853 

άντ’ αύτοΰ διορίζεται ό Κομπανίας 

Γρηγόριος, δ τφ 1855 Τυρνόβου γενόμενος, άντ’ αύτοΰ δέ αυθημερόν 

δ Ξάνθης 
Μελέτιος, καί πρφην τοιοΰτος. Ουτος διακυβερνήσας τήν επαρχίαν 

αύτοΰ άπεβίωσε τφ Νοεμβρίω τοΰ 1867. Τοΰτον διεδέξατο δ τέως μέγας 

πρωτοσΰγκελλος 

Μεθόδιος, ό νΰν πρόεδρος Διδυμοτείχου, δστις τή 28Ώ Ιανουάριου 1878 

μετατίθεται εις Καισαρείαν καί τή 12 Μαϊου 1878 εις Διδυμότειχον. Διάδοχος 
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αύτοΰ δ καί νΰν άρχιερατεΰων τέως αρχιμανδρίτης καί άρχιγραμματέύς τής 

Ί. Συνόδου 

Κωνσταντίνος, Βαλλιάδης. 

ΜΥΡΩΝ 

Ιγνάτιος, μητροπολίτης θ-Γ αιώνος σελ. 324 5003ΐιχ 1>νζ. ίηέάίΐδ έν 

Β. ΑγοΙι. 1905. 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

Μαρτνριος, έκοιμήθη δ πανιερώτατος μητροπολίτης Ναύπακτού κΰρις... 

επί έτους ,ς^με' (1437) Ϊνδ. ιε' μηνί Φεβρουαρίω ιδ'ήμερα ε' ώρα έκτη 

τής ημέρας. (Έκ χειρογράφου βαμβακίνου συγχρονίζοντος τφ ύπ’ άριθ. 194 

(57) τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος φυλλ. 4°''). 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΗΣ 

Εύθύμιος, τφ 1507 ,ινδ. ι', μηνός Σεπτεμβρ. άφίκετο εις τήν ενορίαν 

Άποκοΰρου εν τή σ. μονή τοΰ Προδρόμου έν τή θεογ. Τρεβεκίστη καί έχει- 

ροτόνησεν εις διάκονον τής μονής τον μοναχόν Αθανάσιον (έκ χειρογ. Έθν. 

Βιβλ. τής Ελλάδος ύπ’ άριθ. 518). 

Γαβριήλ, τοΰτου άποθανόντος έγένετο δ πρωτοσΰγκελλος εκείνου 

Βαρθολομαίος, τή ιη' Ιουλίου ,αχξ'. 

Γρηγόριος, 1697· 8 (Σάθα, Μ. Βιβλ. Γ'. σ. 535). 

Νεόφυτος, 1706-1724, επιστολή Γορδίου προς αυτόν. (Σάθα, Μεσ. 

Βιβλ. Γ'. 538). 

ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΓΟΥΣ 

Διονύσιος, Τιιγοο^γ. 321. 

Παρθένιος, παρητήσατο καί άντ’ αύτοΰ έγένετο κατά τήν 23Ίν Νοεμ¬ 

βρίου ημέραν δευτέραν τοΰ ,ζρΓ. 7110=1602 δ 

*Άνθιμος, άνθ’ οΰ μετατεθέντος εις τήν μ. Αθηνών εξελέγη ό πρφην . 

Ν. Πατρών 

Παρθένιος, κατά Φεβρουάριον τοΰ ,ζριβ'=7112=1604, άνθ’οΰ καθαι- 

ρεθέντος, 

Σωφρόνιος, τφ Μαΐω ,ζριε' = 7115 = 1607 οικονόμος τής μητροπό- 

λεως, άνήρ τφ δντι ένάρετος καί πάση άλλη παιδεία κεκοσμημένος» έν έτει 

,ζριε' μηνί Μαΐω (Νομ. Συναγ.) δστις παραιτεΐται καί γίνεται τφ Άπριλίω 
τοΰ ,ζρλβ' δ 

Θεοφάνης, δστις καθαιρεΐται επί πατριάρχου Παϊσίου καί έγένετο δ 

Μακάριος, τφ 1654 Όκτωβρ. ζ'. (β'. πατριαρχία, Νομ. Συναγ.). 

Θεοφάνης, καθαιρεΐται επί Παρθενίου «ώστε δνομάζεσθαι Θεοφάνην 

μοναχόν άμέτοχον τής τε τιμής των αρχιερέων καί των εισοδημάτων τής 

μητροπόλεως» μηνί Νοεμβρίφ 1665 (Νομ. Συναγ.). 
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Γεράσιμος, «φυγάς φχετο μηδενός διώκοντος» καί εις σπηγορευμένους 

τόπους άποδημήσας, ένθα ύποπτος έστιν, ως και την ευγένειαν τής καθ’ήμάς 

εύσεβείας, προδοΰναι» μην! Σεπτεμβρίου 1669. (Νομ. Συναγ.). 

Νικόδημος, 1776 («Έκκλ. Άληθ.» 1904 σ. 217.). 

ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ! 

Στέφανος, Έπί τής ιεραρχίας Στ(εφά)νου του άγιωτάταυ επισκόπου 

Νεαπολειτών πόλεως ένεκα ινίσθη ναός του μάρτυρος Οΰάρου έν Άμάλφη 

τής Ιταλίας. 

Κατά 767-799. "Ορα Ο. I. Ο. Ιιιεοπρ. Ογηοοοο δίοίΐι&ε οΐ ΙίαϋοΗε 

697. Ο.Ι.Ο. IV 8668. (;) 

ΝΕΟΚΑΙΣ ΑΡΕΙ ΑΣ (τοϋ Πόντου). 

Αβραάμ, (ό Χρυσός ή Χρυσόστομος). 

Κωνσταντίνος, Μελισσοπετριώτης Νεοκαισαρείας. σελ. 255 Μόΐαη^οδ 

Ατοΐιέοΐ. Β)'ζ. 

ΝΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

Ύπέρτιμος μόνον επί Ανδρονίκου από 50ός έγίνετο 620ξ. 

Κοσμάς, 10°« αιών 8ΐ£ΐ11. 6γζ. σ. 176. 

Νικόλαος, τφ 997, Σωτήρος τόμ. Α' σελ. 174. 

Κωνσταντίνος, τφ 1027, απλώς Πατρών. Αυτόθι. 
Εύϋνμιος, Ν. Πατρών. Έν Κιννάμου έ'κδ. Βόννης σελ. 252. Εις τον 

Δημήτριον Λαμπηνόν περί τής αξίας του Χρίστου άπήντησε ("Ορα κείμενον 

και Νικήτα 1,7 ο. 5). Ευθύμιος Μαλάκης: Δελτ. Ίστορ. και Έθν. Εταιρείας. 

Παρ&ένιος, τή 29■» Μαΐου 1602-1603. («Έκκλ. Άλήθ.» έτος Β'. σ. 

780), ού παραιτηθέντος έγένετο ό όσιώτατος έν ίερομονάχοις. 

Σεραφείμ, ,ζριβ', Φεβρ. ιβ'. (1604). Αυτόθι. 

Γαβριήλ, επανέρχεται συνοδική διαγνώμη πάλιν μετά τον θάνατον του 

ύπεισελθόντος (,ζριγ' Ιανουάριος) 

ν Ανθιμος, τφ 1623/24 ό Γρεβενών άτε προ χρόνων πολλών του 

Δανιήλ2. (Σιγ. Μονής Φιλοσόφου, «Έκκλ. Αλήθεια» Β'. σ. 668. Μεσαιωνική 

Βιβλ. Σάθα, τ. Γ'. σ. 562). 

Νεόφυτος, 1639, οΰ παραιτηθέντος και άποθανόντος έξελέγη (κατά τό 

αυτό έτος) ό ιερομόναχος 
°Ιωάσαφ, έπί εκλογή Προϊλάβου και Ίσμαηλίου καί τφ 1640 έν σιγιλλίφ 

1 Ύπήγετο μετά τό 733 είς τό Οίκουμ. Πατριαρχείον. Γ. I. Κονιδάρη, Αί μητρο- 

πόλεις καί άρχιεπισκοπαί. ΆΟήναι 1934. (Σ. εκδ·). 

5 Ή σημείωσις είναι ατελής. 
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“Άνδρου. Τούτου παραίτησιν άβίαστον υποβαλόντος εκλέγεται τή Μαρτίφ κζ' 

του 1644 ό 

Ιωσήφ, (Νομ. Συναγ. και Μ. Β. τ. Γ' σ. 577). 

Ίωάσαφ, οΰ καθαιρεθέντος τφ ,αχνζ' (1657) Ίουνίφ γίνεται ό πρώην 

άρχιερεύς Έλασσώνος 

Α'&ανάσιος, τφ 1660, και τφ 1661 έν Π. Κ. 339 υπογράφει έν σιγιλ- 

λίφ διά τό σταυροπηγ, χωρίον τού Αγίου Στεφάνου, επί Παρθενίου τφ 1669 

(Γεδεών: Έγγρ. Λιθ. καί Κεραμ. σ. 75), 1669, οΰτος παραιτειται καί γίνεται 

Ίωάααφ, τφ 1691 έν Άληθ. τόμ. Α'. σ. 150, σιγίλλια έπί Καλλινίκου 

του Άκαρνάνος. 

Γρηγόριον, πρφην Ν. Π. ευρίσκω διοριζόμενου Αχριδών αρχιεπίσκοπον 

υπό τής Συνόδου («Έκκλ. Άληθ.» Γ' σ. 149). 

Νεόφυτος, τφ Τανουαρ. 1752 παρητήσατο έπί Π αισίου καί διορίζεται 

ό Πανοσιώτατος πρωτοσύγκελλος κυρ 

'Ιερό&εος, δστις παρητήσατο καί έξελέγη τφ Μαΐφ του 1757 ό ιερο¬ 

μόναχος κυρ 

Γεράσιμος, άνθ’ οΰ άποθανόντος διωρίσθη τφ Μαρτίφ του 1774 ό 
όσιώτατος έν Ίερομονάχοις κυρ 

Χρύσανθος, δστις παραιτειται τφ Ίουνίφ του 1783 καί εκλέγεται 

άντ’ αυτου έν τφ Μεγάλφ 'Ρεύματι ό θεοφιλέστατος πρφην Θαυμακού επί¬ 

σκοπος κυρ 

Ευγένιος, οΰ θανόντος τφ 1785 κατά 8/βριον διορίζεται ό ιερομόναχος 

Λαυρέντιος, παραιτησάμενος τφ 8/βρίφ τού 1791 έπί Νεοφύτου, δτε, 

διαδέχεται αυτόν ό όσιολογιώτατος έν ίερομονάχοις κυρ 

Πολύκαρπος, δστις τφ 1807-8 ήν συνοδικός συν τφ Αθηνών Γρηγο- 

ριφ. («Λόγ. Έρμ.» 1819 σελ. 117)."Ορα Δελτ. Ίστορ. “Εθν. Έταιρ. τεύχος ε'. 

σ. 113. Οΰτος τφ Άπριλίω τού 1819 αποθνήσκει, διορίζεται δ’ ό Δεβρών κυρ 

Δοσί&εος, ον ευρίσκω ύπογραφόμενον τφ 1818 έν σιγιλλίφ περί τής 

Σχολής Άνδρου (έν «Λογίφ Ερμή» σ. 595-603). 

Γερμανός, έν τεύχεσι Έκκλ. Μουσ. (Έλλ. Φιλ. Συλλ. 17ου) Μαυρ. Βιβλ. 

166, 117, 118 119 δίς). 

ΝΙΚΑΙΑΣ 

Θεόδωρος, μητρ. θ-Γ. αιώνος, σελ. 90 του Παντσέσκο έν ιγ'. τ. του 

Ρωσσ. Άρχ. Ινστιτούτου, Μΐ§τΐ6, Ραΐτ. Ο. 114 τόμ. σελ. 132. 

Κύριλλος. Παρά Μαρτίνφ Κρουσίφ έν «Τουρκογραικία» (σ. 204) εν 

ταΐς Απηοΐ&ίίοηοδ, ένθα ονομάζεται ό μητροπολίτης εις την μετά του Γερ- 

λαχίου συνέντευξιν έν Κων/πόλει, καθ’ ήν διηγείται δτι «έν Νικαία τρεις 

Εκκλησιαι υφίσταντο τότε (τφ 1575) ή τής «Παναγίας, ή τών αγίων Θεο¬ 

δωρών καί η τού Αγίου Γεωργίου». Ό Κύριλλος οΰτος είναι πάντως ό έν 
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ΐώ κυρωτικφ γράμματι του βασιλέως Μοσκοβίου Ίωάννου (’ίβάν του Δ'.) 

επί Ίωάσαφ κατά τό 1561 υπογράφουν (παρά Β0°ε1, Αηίΐΐοοίίΐ Βγζαηίίηο- 

Π155103 σ. 78). Έν παλαιοτέρφ κώδικι τής μητροπόλεως Νίκαιας, ώς έση- 

μείωσεν ό κ. Γεδεών εν τή «Έκκλησ. 5 Αλήθεια» (1912 στ. 285) φέρεται «τό 

Παλαιόν ήτον Κύριλλος εις τό από κτίσεως κόσμου, ΖΞΖ'. (,αφνε') μετά 

Χριστόν πόσους χρόνους έκαμεν εις την άρχιερατείαν ουκ έχομεν σημειώσαι 

μέ τό νά λείπουν φύλλα εκ του κώνδηκος». 

Κύριλλος, 1589. ΒθοτηικΙ, Β. Η1 2 τόμ. Δ' σ. 302 Κβ§Θΐ σελ. 88. 

Γρηγόριος, 1655, υπό του Άμασείας μνημονευόμενος. Οΰτος μετέβη 

εις Ρωσσίαν τφ 1655 καί δή εις Μόσχαν, κομίσας και ιερά λείψανα του 

οσίου Μαξίμου τοϋ Όμολογητοΰ (σελ. 276 «Έκκλ. Αλήθειας» 1898 φΰλλ. 31 

Δ/βρίου). "Από τφ 1653 κατά τον κώδικα τής Νίκαιας. 

Γεράσιμος, 1726, σιγίλλιον τής εν Μυκόνω Μονής Τουρλιανής επί Νεο¬ 

φύτου. “Ορα σελ. 33 Κτιτορικοΰ υπό Βερτοπουλου, Έρμουπολις 1877. 

Καλλίνικος, 1728 («Έκκλ. Άλήθ.» 1904 σ. 265). 

Ιερεμίας, 1763 επί Σαμουήλ. 

Καλλίνικος, σιγίλλιον 1798 επί Γρηγορίου (Βερτοπουλου, ένθ’ανω¬ 

τέρω σελ. 37). 
Δανιήλ, 1801. «Διά επιταγής τοΰ σεβασμίου μοι γέροντος αγίου Νίκαιας 

κυρίου Δανιήλ επιστάτησα επί τη ανακαινίσει του αγίου ναοΰ τούτου 1807. 

ό πρώτος Χρύσανθος». Έν Δευτέρα επιγραφή: «Άνακαινίσθη ουτος ό ναός 

παρά άρχί Θυ του Δανιήλ1 ,ΑΩΖ'. Ίανου[αρίου] Κ». Εϊκάζομεν άρχιθυτου. 

Έν τοίς Βιθυνικοΐς Κλεωνυμου καί Παπαδοπουλου 1867 σ. 118, σφζεται 

ή σειρά των μητροπολιτών τής Νίκαιας από τοΰ 1680. Ο Δανιήλ ουτος 

σημειοΰται τω 1801 δτε διάδοχος αυτοΰ ό 

Ίωαννίκιος ή τφ δέ 1817. 

Μακάριος, Άλλ’ έκ των άνω επιγραφών γίνεται δήλον δτι δ Δανιήλ 

ό καθαιρεθεΐζ πάλιν άνέλαβε τον θρόνον έν τφ μεταξύ. 

Ν1ΚΟΠΟΛΕΩΣ 

Δομίτιος, Α'. Άρχ. Έφημ. 1915, 1916, 1917' έπιγραφαί. 

Δομίτιος, Β'. Φιλαδελφεΰς καί παρατηρήσεις υπό Α. Χατζή έν 1918 

σ. 23 καί 29, έν τή βασιλική ελ αίώνος δ Νικοπόλεως δ κατασκευάσας τον 

ναόν (αγίου Δημητρίου;3). 

1 Κατά κώδικα Νίκαιας, τφ 1801 ό Δανιήλ, Θεσσαλός («Έκκλησ. Αλήθεια» 1912 

σελ. 286-287). 
2Μυστακί8ου, Κουρούτσεσμε σ. 78. 

3 Ν· Κ. 2 Απριλίου 1891. 
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ΞΑΝΘΗΣ ΚΛΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ 

Γαβριήλ, Τούτου άποθανόντος έγένετο δ δσιώτατος εν ΐερομονάχοις 

καί πνευματικός πυρ 
Δωρόθεος, «προηγούμενος τής θείας Μονής τής Παναγίας Θεοτόκου 

τής αχειροποιήτου τής Κοσινιδίζης» τφ ,ζρλα' μηνί Μαΐφ λ.1. 

ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (ΐδε καί Πατρών). 

Ύπέρτιμος καί έξαρχος πάσης Άχαΐας. Έπί Ανδρονίκου από 32 εγε- 

νέτο 39. Περί Π. Πατρων δ ΜΐΡΙοδίοΙι σελ. 19 του Α'. τόμου έχει έγγρα¬ 

φον αδήλου Πατριάρχου καί έτους διαφέρον, «δτι επειδή δ ίερώτατος μητρο¬ 

πολίτης Παλ. Πατρων καί ύπέρτιμος ουκ εύπόρως τών προς αύτάρκειαν έχων 

εΰρηται, ένθεν τι άναγκαιον ή ημών μετριότης καί προσήκον ένόμισε γνώμη 

καί τών περί.κατά λόγον έπιδόσεως παρασχεΐν τήν άγιωτάτην 

τών λακεδαιμονίων μητρόπολιν, τό μέν ώς σχολάζουσαν, τό δέ ώς ού μακραν 

άφισταμένης τής κατ’ αυτόν άγιωτάτης μητροπόλεως». 

Ό αύτοκράτωρ Νικηφόρος ό Α'. (802-811) ύψωσε τήν τέως επισκο¬ 

πήν τών Πατρών εις μητρόπολιν καί ύπήγαγεν ύπ° αυτήν τάς εξής επίσκοπός. 

Μεθώνην, Κοροίνην καί Λακεδαίμονα. ("Ορα Ιίολυζ. Νεοελλ. τομ. Α'. σελ. 

123 καί 133. “Ορα έν Μίΐτίοεϊοΐι πάρα πολλά πριν προβής εις δημοσίευσιν. 

Επίσης ΤιΐΓθθ£ΓΔ6αίΐ. 
Μιχαήλ, τφ 1315. Έν ΑοΙη, ΜϋΠοδίοΙι καί Μαΐΐετ καί Ρθίτοΐ. Μί§Ίΐ6 

152 τ. 152 οοΐ. 1097. 

Μακάριος, 1354, Μίΐίΐοδίοΐι τόμ. Α' σελ. 329. 

Παρ&ένιος, Έξ έπιγραφής άποτεθησαυρισμένης έν τόμ. Δ' τοΰ Ο. I. Ο. 

ύπ’ άριθ. 8771. Ή επιγραφή έν τφ ναφ τής Παναγίας τής Φανερωμένης 

έν Βοστίτση τής Πελοποννήσου. Ό πανιερώτατος καί λογιώτατος ούτος κΰρ 

Παρθένιος δ Άθ. ήκμαζε τφ 1366. Τό έν τή επιγραφή άναγνωσθέν «Κενο- 

ρίται» άναγνωστέον, καί ένορΐται-ών, ώς ήμΐν δοκεΐ. 

Νίψων, Τφ 1397 προεβιβάσθη εις τήν μητρόπολιν Π. Πατρών δ ηγού¬ 

μενος Αρχιμανδρίτης τής μονής Παμμακάριστου. (Βυζ. Μελέται Πασπατη 

σ. 299. ΜίΙεΙ. ο! Μ. τόμ. Β' σελ. 312). 

Ιγνάτιος, καί είτα 

Μάξιμος, (τ. Β' σ. 135 Μΐ1ζ1ο$ίς1ι). 

Νίψων, ΙΊ. Πατρ. σ. 375 Β' τ. Μίΐτίοδίοΐι. 

Φίλιππος 2, 

1 Ν. Κ. 5 Ιουλίου 1891. 
2 Έν Ιδιαιτέρφ δελτίφ επίσης άναγινώσκομεν τά έξης. Φίλιππος μητροπολίτης 

Π. Πατρών γινώσκεται νΰν έκ τής βοΰλλας αυτοΰ τής έκ μολύβδου, αγνώστου εποχής. 
(Όρα Κωνσταντοπούλου, Νέα Προσκτήματα, έν τή Διεθνεϊ Έφημερίδι τής Νομι¬ 

σματικής αρχαιολογίας Σβορώνου. Άθήναι 1900 τόμ. Γ σ. 190). 

Επετηρις Εταιρείας Βυζανγ. Σπουδών, 6χος ΙΒ'. 14 
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Μάνδουλος, Μαλατέστας1 «Σημεΐον αΰθέντου Πανδουλίου ντε Μαλα- 

τέστας μητροπολίτου Παλαιών Πατρών, τοϋ άνακατνίσαντος τον τήδε θειον 

ναόν τφ χιλιοστφ (τ)ετρακοσιοστφ είκοστφ έκτφ έτει». Κατά τό 1429 (δρα 

Πε ςΗιίεπ: Οπεηδ Οΐιπδίίδπυδ τ. Γ' και Παείιεδηε «Μέηιοϊκ δατ ιιπε 

Μίδδίοη 3ΐι Μοηΐ: ΑΠιοδ σελ. 136 Οοτρ. I. Ο. τόμ. Δ' 8876. Ιδίως ό 

Φραντζής έκδ. Βόννης, λέγει. "Ορα Π. Πατρών τά τοΰ Κεραμέως εν «Έκκλ. 

Φάρα)» 1909 (ή 1910) σελ. 315 326 Παΐσιος Πωγωνάτος». 

Γερμανός, τώ 1565 («Σωτήρ» Β' τόμ. περί μητρ. "Αθηνών, Τιιγοο°ύ. 

σ. 173 υπογράφει την καθαίρεσιν Τωάσαφ τοΰ μεγαλοπρεποΰς. 

Αρσένιος, 1575-78, Σάθα, Νεοελ. Φιλ. ΤπΓεο§Τ3εοΪ3 506. 

Νεκτάριος, τώ ϊ 57δ (;) επί Τερεμίου, σιγίλλιον καί Σάθα: Σχεδ. Ίερ. 

σψδ' καί σελ. 170 δπου άναφέρεται, δτι υπάρχει τφ 1591. Άθώωσις αΰτοΰ 

(σελ. 180) από τής επί Θεολήπτου γενομένης καθαιρέσεως. ΤΗν πρότερον 

Ζεμενών, χειροτονηθείς υπό τοΰ μητροπολίτου Κορίνθου Λαυρέντιου. ΕΙτα 

έλαβε έξαρχικώς την Κέρνιδζαν. (σ. 196) τφ 1596. 

Γαβριήλ, τφ 1593 τοπ. σύνοδος (Έλλ. Φιλ. Συλλογ. 170ς Μ. Βιβλ. 

σελ. 75). 

Κύριλλος, επί Νεοφύτου τοΰ β' πάτριαρχείας έδημοσίευσα έν Έβδ. 

φΰλλ. 116. Όρα καί'εΐς σιγίλλ. τοΰ 1611, Μνημεία Καμπουρυγλου σελ. 132. 

Τιμόθεος, δ τφ 1614 πατριαρχεΰσας, ετάφη εν Χάλκη (Κωνστ. Σκαρ¬ 

λάτου, τόμ. Β' σελ. 307). 

Παΐσιος, 1617 (;) Σάθα, Μ. Βιβλ. τ. Γ' σ. 531, 

Θεοφύλακτος, τφ 1621; (Προσθήκαι καί διορθώσεις Δήμητρακοπούλου 

σελ, 64), 

Θεοφάνης 2, 1618 (;) Τοΰ μητροπολίτου τοΰτου υπάρχει εν ΟτοΙΙοίετ- 

τάϊά (Α6Ί>3γε δε) καί απεικονίζεται έν σελίδι όλοκλήρφ 4ου σχήματος τή 

140" τοΰ λαμπρού βιβλίου τοΰ Μαηοζ ΑπΙοπίε. «ΙΑΗ ϋγζα»ίΐη α 

ΤεχροδίΟοπ όε Οτοίΐαίεττ^ΐ^ 4° Κοηιε ΟΑπεδί εάϊίιιηι ΜΟΜνί. Τό 

ώμοφόριον τοΰτο, εΰμορφότατσν αληθώς κατέχει την 200Τ>ν εικόνα τοΰ 

βιβλίου καί έγένετο υποκείμενον μελετών πολλών, περιγράφεται έν σελίδι 

142-144 εν Ρτεοίευχ 1155115 καίτοι άρχαιότερον3; φέρει την επιγραφήν. «Τό 

παρόν ώμοφόριον υπάρχει τοΰ πανιερωτάτου μητροπολίτου Παλαιών Πατρών 

ύπερτίμου καί έξάρχου πάσης Άχαΐας κυροΰ Θεοφάνους έτους ζρκι Ίνδι- 

κτιώνος α' Άπριλ. τοϋ Χριστοΰ 1618». Τφ 1622 ο Θεοφάνης (« Εκκλ. 

’ Ούτος δέν αναγράφεται έν τή σειρά των οικείων τετραδίων. 

* Μέχρι τής φράσεως Χρίστου 1618 προέρχονται έξ ιδιαιτέρου δελτίου, τά δέ λοιπά 

έκ τοΰ τετραδίου.- - '· - .;· 

Λ Στηριζόμενοι επί των εικόνων καί τής τέχνης αύτοΰ άποφαίνονται δτι είναι 

- παλαιότερον.τής επιγραφής, άλλ’ άποδεικνύεται οτι είναι, άν μή σύγχρονον τή επιγραφή, 

ολίγον τι προγενέστερον.· ··"·· - ' . ’· · ·' . ·'■·- 
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4Αλήθεια» 1899 σ. 24). Τφ 1624 ό έν σιγιλλίω Φιλοσόφου ύπογραφόμενος 

(αυτόθι Β' σ. 668) καί επίτροπος πατριαρχικός καί έξαρχος τής Συνόδου 

Θεοφάνης ό καί τφ 1643. Θεοφάνης Π. Κ. 333. Οΰτος παρητήθη καί 

προεδρικώς έλαβεν ό από Βερροίας Κύριλλος, επειδή δέ καί ό από Βερροίας 

Κύριλλος έδωκεν άδειαν νά χειροτονηθή νέος μητροπολίτης καί ό πατριάρχης 

Παρθένιος παρητήθη, άνήλθεν δέ τον θρόνον πάλιν Κύριλλος ό από Βερροίας 

τόιε έγένετο έκλογή Π. Πατρών καί έξελέγη ο 

Παρ&ένιος, πρώην ών Κερνίδζης- συνυποψήφιους έχει τον αρχιεπίσκο¬ 

πον Ραιαρίου Θεοφάνη ν καί τον πρώην Ραιδεστοΰ Θεοφάνην. 

Αντώνιος, διεδέξατο τον άποθανόντα Θεοφάνην (16 Μαρτ. 1650). 

Ούτος τφ 1646 άποδημήσας είς Μολδοβλαχίαν προσεκλήθη εις απολογίαν 

υπό τοΰ Ίωαννικίου πατριάρχου σελ. 579 καί άπεκατέστη πάλιν τφ 1649 

έπί Παρθενίου τοΰ Β' (σ. 583). "Ορα περί Παρ-θενίου Σάθα Μ. Β. τ. Γ' 

σ. 573, ών πρφην Δρύστρας. Τούτου άποθανόντος (έγένετο) ό πρωτοσύγκελλος 

τοΰ Κορίνθου. 

Δανιήλ, δστις τφ 1674 καθαιρεΐται «διά τά πολλά αΰτοΰ έγκλήματα» 

έπί Γερασίμου καί γίνεται τον Απρίλιον τοΰ 1674 ό Εΰχαΐτων. 

Παρ&ένιος, 

Γεράσιμος1, δστις τφ 1746 παραιτεΐται έπί Κυρίλλου τφ Μαΐφ τοΰ 

1750 καί εκλέγεται ό πανοσιώτατος καί λογιώτατος κΰρ 

Παρ&ένιος, δστις τφ 1771 συν τφ Άμυκλών Κυρίλλω Χριστίανουπόλεως 

Δανιήλ, καί Κορίνθου Μακαρίω κατέφυγεν είς Ζάκυνθον μετά την εισβο¬ 

λήν είς Πελοπόννησον τών Αλβανών (Οικονόμου, Σωζομ. σελ. 417. Σάθα, 

Τουρκ. Έλλ. σ. 499). "Ορα Νεοελλ. Φιλ. Σάθα 607 εις Πετρούπολιν κλπ. 

Δανιήλ, δστις τφ 1768 ήν πρώην Π. Πατρών αλλά προεδρικώς έχων 

τά Καλαβρυτα καί την Κέρνιδζαν (Σάθα, Τουρκοκρατ, Έλλ. σημ. έν σελ. 466). 

Γαβριήλ, Τφ Άπριλίψ τοΰ 1771 έξελέγη ό πρφην Τωαννίνων (Π. Κ.) 

Γαβριήλ ό από Σμύρνης μετέπειτα πατριάρχης· κατ' άλλους έκλέγεται τφ 

Όκτωβρίω 1780 έπινεμήσεως 14"ς (Μαθά καί «Έκκλ. Αλήθεια» περί Κου- 

ρούτσεσμε σελ. 53, Οίκ., τά Σωζόμενα σελ. 417). Τούτου διάδοχος έξελέγη 

ό επίσκοπος Ερυθρών. ■ ,ΐ ! 

Γρηγόριος, δστις δίδει ένυπόγραφον παραίτησιν οϊκειοθελώς τή 18 Αύγ. 

1799 (σελ. 142 τοΰ 349 Π. Κ ) Άντ’ αΰτοΰ δέ έξωσθέντος διορίζεται ό πρώην 

Τωαννίνων (δρα Ιωάννινα), (Ούτος τφ 1800 γίνε,ται Ναυπλίου καί’Άργους.) 

Μακάριος, τφ Τουλίφ τοΰ 1799. Ούτος τφ 1806 έγένετο Κυζίκου καί 

άντ4 αΰτοΰ Π. Πατρών ό όσιολογιώτατος πρωτοσύγκελλος Κυζίκου ("Ορα 

Παραλ. Βίους Γούδα τ. Α'σ. 98). 

1 Ούτος κατά τον Αηάτέ Ββνεί έγραψε τφ φύλακι τών Καπουτσίνιον Χρυσοστόμφ 

τφ Δεκεμβρίω τοΰ 1761 επιστολήν· υπογράφει ό παλ. Πατρ. Γερ. "Ορα «Έκκλ. Άληθ·.» 

έτος Ι.' σ. 156. 

Ί 
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Γερμανός, δν ευρίσκω τφ 181δ γράφοντα εν συνοδικφ γράμματι προς 

τον Σμύρνης επαινούντο την σύστασιν τοϋ Γυμνασίου σελ. 451 των Φιλολ. 

Σφζομένων) και δστις είναι δ πρώτιστος μοχλός τής εν Πελοποννήσφ Φιλικής 

Εταιρείας (Γούδα τ. Α') "Απομνημονεύματα αυτού δρα. 

Επίσης ΡοιιηιιονίΙΐΘ, άναγενν. Έλλάδ. Γερμαν. μεταφρ. υπό Ηογπ(:£η1 

έν Ηθίδο156Γ§: 1824-1825 (4 τόμος δρα Ιηάοχ). 

ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 

’Ίδε Δαλισανδού καί Πέργης. 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

Εύγένιος, εν τοιχογραφία τής Μονής Πωγωνίου' επίσκοπος μή περιλαμ¬ 

βανόμενος εις τούς καταλόγους τού αειμνήστου Άμασείας (σελ. 866 ή άριθ. 

44 τού Γ' τόμου τής έβδ. έπιθεωρ. τού «Νεολόγου» 1894). 

ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ 

’Ιωάννης, Τφ 1156 Μαηδϊ, τόμ. 21 σ. 638. 

Βενιαμίν, Τφ 1560. (Εο^γεικΙ, Βί1>1. ΗθΙΙ. τ. II σελ. 2). Έπί Ίωάσαφ 

αυτόθι τόμ. Α' σ. 311 καί εξής. Τφ 1565 απαντώ έν Συνόδω («Σωτήρ» 

Άθήναι τ. Β') καθαιρέσεως Ίωάσαφ τού Β' επίσης πάλιν Βενιαμίν Τιιτοο · 

§τ&€α. σ. 172. 

Θεωνας, υπογραφή του ΤιίΓΟΟξταοο. σ. 268, Ρο&πιιιά, I. 313. 

ΆΦανάσιος, 1575. Τυτοο§τ. σ. 506. 

"Αθανάσιος, 1603 (ζρια') μηνί Μαριίω καθαιρειται έπί Ραφαήλ καί 

γίνεται ό από Χίου ιερομόναχος 
Ιωακείμ, έν έ'τει , ζρια', άνευ μηνολογίας (έκ τής Νομ. Συναγωγής). 

"Ιωσήφ, τούτου γενομένου Σαντορίνης έγένετο τφ Όκτωβρίω δ' τού 

ζριε' (1604) ό πρφην ’Άνδρου 

Γαβριήλ, 

Γερμανός, άπήλθεν εις την αρχιεπισκοπήν Μήλου, δπου ήν πρότερον, 

έγένετο δέ μηνί Τουνίφ ιε' τού ,ζρλα' ό 

Θεόφιλος, 

Νικηφόρος, «ένας μαργιόλος κλπ.» "Ορα σελ. 223 τού Α' τόμου των 

Άναλέκτων Ίεροσ. Σταχυολογίας, έπί Κυρίλλου τού Λουκάρεως. Σάθα, Γ' 

καί Παρνασσού περί Σίκινου τ. θ' καί Γ. (Νάξου). 

Βενιαμίν, τφ 1632 Άπριλ. εξελέγη ό Βενιαμίν. «(Έκκλησ. Αλήθεια» 

τ. Β' σ. 669). Τφ 1643 άπαντα έν Π. Κ. 333 πρφην Παροναξίας Βενιαμίν. 

Μακάριος, τφ 1660 καί 61. Τφ 1669 Μακάριος (Γεδ. έ'γγρ. λίθοι καί 

κεράμια σ. 76). 
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Θεοφάνης, τφ 1667 έν γραμμάτι συνοδικφ έπί Παρθενίου τού Δ' τού 

Μογιλάλου «Έκκλ. Άλήθ.» έτος Γ' σ. 598. 

Ιωσήφ, τφ ,αχος' (1676) Σεπτέμβριος ό πρφην Παροναξίας Ιωσήφ 

γίνεται Σαντορίνης. (Ν. Συναγωγή). 

Ίωάσαφ, τφ 1687 (Π. Κώδ. 333) 

Ίερό&εος, Έν τφ Δελτίω τής έν Άλμυρφ Φιλάρχαιου Εταιρείας τής 

’Όρθρυος τεύχος Δ' Άθήναι 1901 σ. 30 άπήντησα δτι τό εν Άλμυρφ σχο- 

λείον ϊδρύθη τφ 1829 υπό Ιεροθέου πατριάρχου Αλεξάνδρειάς, έν σημειώσει 

δέ φέρεται, οτι ούτος ήτο έκ Κλεινοβού τής Θ/λίας, δτι κατά τό 1802 ήτο 

Ζητουνίου καί είτα Παροναξίας είτα τφ 1824(;) πατριάρχης "Αλεξάν¬ 

δρειάς (γ 1844). 

πατρων (ϊδε καί Παλαιών Πατρών) 

«Ν οπέ ζ)ιΐ6ΐ1βη ζιιτ Οοδαίιϊαίιΐβ άεδ Ε&ΐοίπίδοΐιεη ΕτζΗδΙπηι Ραΐταε 

Εεΐρζΐ°; 1903 υπό Οοτίαηά έν σελ. 247 - 255 κατάλογος Πατρών υπό 

Σταυράκη Άριστάρχου οηποΐέ υπό Οοίζετ. Έν Εοΐιοδ ά’Οπθηί: δ Ρ&γ§όϊγ0, 

συμπληροί έν σελ. 103 -105 τού 45 τεύχους τού 1904 αναγράφει δέ καί τούς 

έκ τού Εο 2αΐ6Π. 

Φίλιππος, μητρ. Πατρών έν Σβορώνου, Γ' σελ. 190. 

ΠΕΡΓΗΣ 

Ενόσΐιέ όε ΓΕρατοΙιίο άε Ρίΐηιρίιγίίο. 

Θεόδωρος, XI - XII εϊόοΐβ, σελ. 231 Μέΐ. Ατοΐιέοΐ. 6γζ. 

Εν&νμιος, Χ-ΧΙ δίέοΐο. 

ΠΡΕΣΠΩΝ 

Ζαχαρίας, δρα Άμασείας1. 

ΠΡΙΗΝΗΣ 

Ιωάννης, επίσκοπος Πριήνης έκ μολυβδίνης σφραγϊδος τού ιβ'αίώνος 

(έν Περιοδ. Ρωσσικού άρχαιολ. Ινστιτούτου τόμ. Η'. τεΰχ. γ' σ. 226. 'Όρα 

αυτόθι καί άπεικόνισμα ύπ" άριθ. 10 τού XXX πίνακας). Ό επίσκοπος ούτος 

δεν άναφέρεται έν τή σειρά τή πεφιλοπονημένη παρά Ρτίοπο, 

έν Βερολίνω 1904 έν μέγα σχ. 4ον. 

Ιωάννης, Κατά τό 1228-1229 σύν Ιωάννη των Τράλλεων καί τφ Κύμης 

Ιωάννη καί πολλοΐς άλλοις υπογράφει συνοδικόν τόμον έπί πατριάρχου Γερ¬ 

μανού κυρούντος χρυσόβουλλον τού βασιλέως Βατάτζη. Τό χρυσόβουλλον είναι 

γνωστόν έκ τού συντάγματος τού Ράλλη καί Ποτλή, Ε' 324 καί παρά Είη- 

ο;εη!ΐιο1, καί τέλος έν Ρονιιε άεδ Εΐαάθδ Οτβοςμισδ υπό Νίοοίο 1894 σ. 71 

1 Ν. Κ. 27 Ιανουάριου 1892. 
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ΠΡΟΥΣΙΑΔΟΣ (της προς Ύπίω) 

Πέτρος, «ο της μακαρίας μνήμης γενόμενος δουκινάριος, όσιας μνήμης 

θεοφιλέστατος επίσκοπος» Μνήμα του επισκόπου. Έξ επιγραφής εύρεθείσης 

εν Ούσκιουβ Κασαμπα — Προυσιάδι1. 

Λέων, θ'-ιΓ αιώνος, σελ. 88 του ιγ'. τόμ. του Ρωσ. Άρχαιολ. Ινστι¬ 

τούτού. Ύπό Παντσέσκο. 

ΠΡΟΥΣΗΣ 

Λέων, επίσκοπος Προυσίας δέκατου αιώνος. 

Κοσμάς2, » » » » 

Μάξιμος, άγνωστος παρά Ρο βαίοη έπί μολυβδοβοΰλλου, (δρα άπεικό- 

νισμα 3 του ύπ’ άριθ. XXXI πίνακος του η'. τόμου του περιοδ. του ένταύθα 

Ρωσ. Ινστιτούτού). 

ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ 

τής αρχιεπισκοπής. 'Όρα έν σ. 10- 13 των Ηπειρωτικών τεύχους εν φ υπό 

την επιγραφήν «ιερά έν Ήπείρφ σκηνώματα έξ αλλοδαπής δωρεών τυχόντα», 

και έν σ. 269- 276 του Γ τόμου του Παρνασσού8. 

Δανιήλ, δρα Βάρνης. 

ΡΑΣΚΟΠΡΕΣΡΕΝΗΣ 

"Ορα Άμασείας Γαβριήλ. 

ΡΕΟΝΤΟΣ 

Διονύσιος, Μαΐου ,αχμα'. (Ν. Συναγωγή). 

ΡΟΔΟΥ 

Γεώργιος, ιβ - ιγ, αιώνος, (δο1ι1απι6θΓ£6Γ, Μέΐαπ^εε σ. 233). 

Ιγνάτιος, «Νέος Ποιμήν» Ρόδου τ. γ'. σ. 72. 

Φιλό&εος, δπου έν 77 φέρεται δτι παρανέγνων τό όνομα Ρόδου Ιγνά¬ 

τιος ή τό τής έπαρχίας. "Ορα περά Κουροΰτσεσμε, οπού ό Ζερλέντης τίθησι 

τον Φιλόθεον τφ 1622, αλλά και τί άπήντησα αύτφ. 

ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ 

Αρσένιος, έλείω (είο) Θεοΰ έπίσκοπος Σάμου και Ικαρίας ευεργετώ την 

δέλτον ταύτην τφ εΰλαβεστάτω χωρεπισκόπω Νερανδζίας και σακελαρίφ κυρφ 

Γεωργίφ έτους ,ςφκς' Ινδ. ια'. 1417/18. (Έν φυλλ. 942 Ιιεοο Ιο^ιιπίατ έν 

τφ βατικανφ κώδικι τής έκδόσεως: Θεοφυλάδου του Σιμονιάδου)4. 

1 Β,Ο Η. 1901 σ. 89. 

’Όρα δε1ι1ηιη1ιβΓ§εΓ, Μέΐβπ^ββ σ. 229. 

3 Ν. Κ· 28 Απριλίου 1892. 

* Έν ίδιαιτ. δελτίφ: Αρσένιος έν Έπαμ. Σταματιάδου, Ίκαρικοΐς σελ. 44 (Έπίσκο* 

πος Σάμου καί Ικαρίας έν χειρυγρ. Έΰν. Βιβλ.) Τόμ. Λ'· Σαμιακών. 
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"Ανθιμος, αρχιεπίσκοπος· καθηρέθη [«είχε συλληφθη υπό του Καπετάν 

πασία], και έγένετο ο πρώην Θηβών 
Παρ&ένιος, τφ. 1644 μηνί Μαΐφ γ'. καί οΰτος καθαιρειται καί γίνεται 

τφ Νοεμβρίω ,αχνβ'. ό ' . . 

Χριστόφορος, δστις έπίσης καθαιρειται καί γίνεται τφ Μαΐφ ,αχνδ' 6 

Κορνήλιος, 

Νεόφυτος, «δυσκαθέκτοις φίλοσαρκίας όρμαΐς... καί μοναζούσαις παρα¬ 

βιάζω ν καί συνευνάζων αύταΐς ό βδελυρίτης..., καί έρυθροβαφές τε κατά 

κεφαλήν έπιθείς καλύπτρίδιον, ένοπλος ό γενναίος, έπ5 αγοράς μέσης ελαύνει 

καί συμπερινοστών τοΐς του στόλου καί λοιποις ατακτούσι και αγέρωχος 

παραδυνάστεύουσιν άνδραρίοις... καθαιρειται τφ ναχξς#>. 

,. * Σχολαστίκιος, Έξ επιγραφής εν αυτόθι εύκτηρίφ τού Αρχαγγέλου. 

Έν Ίκαριακοΐς, τελευταία σελίς 1. 

ΣΑΝΤΑ ΣΕΒΕΡΙΝΑ (δαίΐΐπ δβνβΠΙΙΕί). 

*Ιωάννης, αρχιεπίσκοπος. Παρά τον μητροπολιτικόν ναόν τον έπ5 όνό- 

ματι τής * Αγίας Αναστασίας εν Σάντα Σεβερίνη τής Ν. Ιταλίας μια των 

πρωτευουσών πόλεων τού βυζαντιακού δέματος τής Καλαβρίας, υπάρχει 

βυζαντιακόν βαπτιστήριον κομψότατον. Έπί κιονοκράνου ενός τών κιόνων 

τούτων κομψοΐς γράμμασι φέρεται επιγραφή, ήτις μνημονεύει τον αρχιεπί¬ 

σκοπον Ίωάννην. "Ορα ϋίοΐι), ΑτΙ δνζ&ηΐίπ ά&ηε ΡΙΙ&Κβ ηιέπόΐοπαίο 

σ. 201. Κατά τήν ΌίεΗΙ ή επιγραφή αΰτη ανάγεται εις τον θ', αιώνα. 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (αρχιεπίσκοπος). 

Ιωακείμ, οίκειοθελώς παραιτησαμένου τούτου γίνεται τφ Σεπτεμβρ. λ'· 

τού ,ζριε' ό 
Ιωσήφ, πρφην Παροναξίας ών. 

Φιλόθεος, (Ν.Σ.) ού άποβιώσαντος τφ Δεκεμβρίφ τού 1653 (,αχνγ') ό 

Παρ·&·ένιος, (Νομ. Συναγωγή). 

Διονύσιος, ,αψζε' έπί Σαμουήλ «( Εκκλ. Αλήθεια» 1904 σελ. 264). 

ΣΑΡΔΕΩΝ 

Ιωάννης, ΙΩ δέκατου αιώνος (σελ. 230 τών Μέΐ. Ατοΐιέοΐ. 6)'ζ. ένθα 

άναφέρεται καί περί ετέρου ομωνύμου άπαντώντος έν 3ί£Ϊ11ο§Τ3ρ1ιΪ0 754. 

Ό δοΐιΐιιπιόει-^οι-, αυτόθι διερωτάται μή είναι ό αυτός; 

Έφραίμ, Κεραμεύς, Δ. I. Ε. Ε. τόμ. Γ' 470 έως 71 μεταξύ 17 και 18 

αιώνος· έν Κώδ. 'Ιεροσολ. 487. 

* 'Όρα Καισαρείας. Βλ. Ν· Κ, 18 Νοεμβρίου 1891. 
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ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 

'Ιουλίαν ός, «μητροπολίτης Σελευκίας Ίουλιανός» θ&πε ιιπ εοοαιι άβ 

Νϊοοίοε (Νικολάου του Μυστικοΰ ή Νικολάου Χρυσοβεργίου, άδιάκριτον) 

ραίπατοΐιε άε Οοηείειηΐίηορίε δε ίτοηνε επιρτιιηΐε 1ε δοε3α άε ^Ιϊεη, 

πιέίΓοροΙΐΐιε άε 8ε1εαείε, λέγει ό δοΙιΙαηιβεΓο-εΓ εν Μέΐαη^εδ άΆτοΙιεοΙ. 

5γζοηί:ίηε σελ. 219. Περίεργον φαινόμενον έν τή μολυβδοβουλλογραφία 

Όπωσδήποτε νέον δνομα μητροπολίτου τής προς τφ Καλυκάδνφ Σελεύκειας. 

Άπόκειται εν τή συλλογή τής Άρχ. Εταιρείας Αθηνών. 

ΣΕΡΡΩΝ (δειταε, δειτίιαε, δΐτίδ, δΐτ&ε). 

"Ορα Πέτρ. Παπαγ. Γ'. Βγζ· Ζείΐδοΐι. 

Θεόδωρος, «Θεοδώρου σφράγισμα Σερρών ποιμένος». ΈπΙ σφραγιδος 

έκ μόλυβδου, εν ή άφ5 ενός οί δυο άγιοι Θεόδοοροι ό'ρθιοι χωριζόμενοι διά 

δυο κυπαρίσσων, άφ5 ετέρου τό ανωτέρω τρίμετρον. δοΙιΙυπιΒετ^οΓ, Μέΐ^π^εδ 

σελ. 217. 

Δαμασκηνός, οΰ άποθανόντος γίνεται μηνί Ίουλίφ ,ζρηδ' δ ηγούμενος 

τής εν Σέρραις μονής του Προδρόμου. 

Τιμόθεος, μεταξύ των τριών συνυποψήφιων τεθέντος καί του καθηγου¬ 

μένου Κοσινίτσης Γαλακτίωνος. 

ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ 

Ιγνάτιος, δ Χορτασμένος, άρχιερεύς Συληβρίας (ούτω) ήτο κάτοχος τού 

ΰπ’ άριθ. 6 κώδ. τού Βατικανού ι, προ τού 14462. 

ΣΙΚΕΛΙΑΣ 

(Κ. Ε. Οτεοςιιεδ, 1889, 1892, 1894, 1900 καί ΜέΙ. ΒγΖ. 1895 σ. 199- 

274. Κ. Ατοΐιεοΐ. 1905). 

Νικόλαος, αρχιεπίσκοπος Σικελίας (άπάσης;) Θ-Ι' αϊώνος. Κ. Ατοΐι. 

1905 σ. 323. 
ΣΙΦΝΟΥ 

V 

Αρχιεπισκοπή συνέστη επί Παρθενίου τού Β' τή 17 Αύγ. 1646 καί 

έγένετο πρώτος αρχιεπίσκοπος αυτής ό πνευματικός 

Αθανάσιος, (Νομ. Συναγ. φύλλ. 134, Γεδεών, Π.Π. σ. 573 ένθα πολλά, 

δρα τάς παραπομπάς), οστις επί Γερασίμου τό ζήν άπέβαλε καί άντ’ αυτού 

έξελέγη ό 

Τιμό&εος, τφ 1674, οστις μηνί Ίανουαρίφ ,αχοη' καθαιρεΐται. 

1 Σ. Μ. "Ορα Οοιί. Μαιιοβογ. Ογ&εοϊ, Κ.β§ΐιιειε δηευοπιχη βΐ Ρύ Ρ. Ρ. II υπό ΡίίΧ3, 

έν Ρώμη 1888, σ. 5 καί 205. ΣημειούσΟω δτι εκ χοΰ κωδικός τούτου γινώσκεται καί 
καθηγούμενος τής'Άγίας Μαρίνης Μακάριος, τής έν Σηλυβρίφ 

2 Ν· Κ. 4 καί 13 καί 19 Νοεμβρίου 1891. 
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’Άν&ιμος, πρόεδρος Σκαμάνδρου, έν Βεχραμκοϊ (Μγείπε Αδδί) ευρετ 

ροΓΐ6 Μοδθ1ΐ636 (έν Απιι. (ΓΙπδΐίΐ:. Ατοΐι. 1842 ρ. 146) Ίερ. Συνέκδ. υπήρξε 

έδρα επισκόπου Ο. I. Ο. IV 8804 καί Τρωάς. 

ΣΚΙΑΘΟΥ, ΣΚΟΠΕΛΟΥ 

Έκ τής Εοΐιοδ ά’ΟπεηΙ Ν° 43 ΝονοπιΒ. 1903. 

Έκ νομοκάνονος κλαπέντος έκ τής βιβλιοθήκης τού μοναστηριού τού 

Αγίου Γεωργίου παρά τό Μυριόφυτον, πωληθέντος τίς οίδε πού. 

Σκιάθου 

Δημήτριος, (530) κατά Βε Οαίεη. 

Σκοπέλου 

Ρηγΐνος, επί Ίουλιανοΰ (αυτόθι). 

Όμοΰ δε κατά Βε ζ)ιπεη. 

5Ιγνάτιος, κατά τό 1621, ΓΙ. Κεραμεύς, Μαυροκορδ. Βιβλιοθήκη. 

Ιωσήφ, κατά τό 1721. 

Κλήμης, 1700- 1730. Κατά τό χειρόγραφον. 

Διονύσιος, επί 46 έτη 1777, δτε 

Ματ&αϊος. 

Ευγένιος, (Οικονόμου) 1821 καί τφ 1833. 

ΣΤΑΓΩΝ (ΐδε καί Τρίκκης) 

Φυλλ. εβδ. έπιθεώρ. «Νεολόγου» Γ' 28 καί 52. 

Ξενοφών, (έν έκδεδομένω μοι έγγράφφ συν τφ κατωτέρω Νείλω). 

Νείλος, 1362 ή 77 Ηειιζεγ: Μίεδίοπ επ Μοεέάοίηε. 

Βησσαρίων, 1367 (Αυτόθι). 

Νεόφυτος, προ τού 1541 (κατά Ηειιζεγ). 

’Χωάσαφ, 1573 (Ν° 230 έπιγρ. Ηειιζεγ). 

Βησσαρίων, (Αυτόθι σελ. 445). 

'Ιερεμίας, Σάθα, Μ. Β. Γ' 5ο0. 

Τιμόϋεος. 

Διονύσιος, κατά Μάρτιον τού ,ξρι' (ίνδ. ιε') «ούτος μετά δακρύων 

άνήνεγκεν εις την Σύνοδον δτι αδίκως έξεβλήθη έκ τής επαρχίας αυτού, εις 

ήν νομίμως προεχειρίσθη υπό τού πριοην άρχιερατεΰοντος Διονυσίου τού 

Λαρίσσης μετά την τελευτήν τού προ αυτού επισκόπου Σταγών 

Τιμο&έου καί τού προ τούτου 

'Ιερεμίου, (Σάθα, Μ. Β. Γ'. 550). 

» Εις τάς ΝοίΐίΗδ παρά Ρτοώβχ δεν μνημονεύεται ή επισκοπή αΰτη. 
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Αβραάμ, τώ , ζριζ' Ίουλίω ιβ' παρητήσατο (Νομ. Συναγ.) φυλ. 273“ 

ο τω μητροπολίτη Λαρίσσης Τιμοθέφ... 

Αρσένιος, 1719 (Σάθα, Μ. Β. Γ ' σ. 535). 

Παρ&ένιος1, τω 1768 ό εκ Πορταριάς του Βόλου, άποθανών κατά 

Μάρτιον του 1784 άντ1 αυτοΰ δ 
Παΐσιος, συγχρονίζοντες αύτφ ήσαν Τρίκκης Αμβρόσιος, Θαυμα¬ 

κού 5Ιάκωβος, και δ Γαρδικίου Παΐσιος2. . 

ΣΜΥΡΝΗΣ 

Έν Αηιηόεΐ - Όΐδοονεπεε ίη Αδίπ Μίηοτ &ηά 65ρεα3ΐ1γ Αηΐίοοίι 

οί Ρϊ$ί6& 1834 τ. π. σ. 415-16 «Μοδετη δηιγηι& φέρονται Βΐδοΐιορε οί 

δηιγτπ3. 
1. Αη'ςίο, 2. 8έι·αίαβυ8, 3. Αη'αίο II, 4. Βυοοίαε, 6. ΡοΙγοαΓρυε, ηιατ- 

ίντ, 6. Ραργι·ΐιΐ8, 7. €απιβη’υ8, 8. ΤΗγά86Ά8, 9. Ευάαβτποη, 10. ΕυίγεΙιΐυ8, 

11. ΙάάιΐΆ8, 12. Οβί/ιεη'ου8 448, 13. ΡΗοϋιιε, 14. €ά11οά8, 16. 8ίορ/ιαηυ8, 
16.17. Τ/ιβοάοηΐ8, 31ιιάίί&, 18. ΜείΓθρ/ΐ3ηο8, 19. ΝΙεοίαε, 20. 

ΤΗβοάοηΐ8 I, 21. Ιοαππβ8, 22. ......,. · · ■ . 1166, 23. ΟεοΓ^ΐυε, 1222, 24. 
ΟαΙορΗοΓυδ, 25. ΐ8ααου8, 26. Τεηιρ. Απάτ-οπίο ΐιηρ. 27. ΤΙιεο(ΙθΓυ8 II, 28. 
. 1334, 29. Οαϋη'β! 1575 νσΐ 1576, 30. Αηαπία8 εβάεδαί: &ηηο 1726. 

ΑΙ&έριχος, μνήσθητει... Α. αρχιεπισκόπου ημών Ο.Ι.Ο. 8618. Ήτο 

επίσκοπος Σμύρνης. Β ο £>ιπ6ϊι, Ογ. ΟΙιγ. I, σ. 741, 742, έν τη εν Χαλκηδόνι 

Συνόδφ παραστάς και ύπογράψας. .. 

Αντώνιος, ενδεκάτου ή δωδεκάτου αϊώνος, 5οΗ1ιπτι66γ§·6γ, Μέΐαη^βδ 

229, δπου καί έτερος άναφέρεται εκ τής Σιγιλλογραφίας του αυτοΰ συγγρα- 

φέως σ. 259, ήν δεν εχομεν καιρόν να ερευνήσωμεν3. 

ΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 

Μητροπολίτης κατά τό 1841, περί οΰ έν τω συγγράμματι τοΰ ΒΙαηςιιί, 

νογα§·ε επ Βαί^πτΐβ, Ρατίδ 1843 σελ. 188 - «ΡατοΒενοςπε 6ε δορίιϊε (μπ 

νεπαΐΐ: πιε τεπάτε νϊδίΐε, δ’εϋίΐίΐ ιιπ £τεο 6ε 1’ατοΐιΐρεΐ, 6ε Ια ίί^ιιτε Ια 

ρ!α$ πο61ε, Ια ρΐιΐδ 6οιιεε, εΐ Ια ρίπε εχρτεεδίνε, πιαϊδ άοηί 1ε τε^απί 

ιχιπιΐφΐίί: 6ε ίταποίιίδε εΐ όοηΐ Ια ρ1ιγδίοπυηιίε Ιταίιίδδαίΐ: ΓαηχίεΙέ. II 

εΐαϊΐ; αεεοιηραηοε, επ £ΐπ5β 6ε ραταίοηπετε, εοπιπιε ίΐ αιε 1ε ά\ί ρΐιΐδ 

Ιατθ Ιιιϊ ηιεπιε, 6’υη Αππεηίεη ίτεε άεάίέ Ιιοπιηιε ά’Οδηιαη (ήτο ό διοι¬ 

κητής) φΐί αδ$ί$1α α Ιοπίε ηοΐτε εοηνετεαίίοιι». 

Πρέπει ν’ άναγνωσδώσιν δλαι αί σελίδες 189- 195. Τις ήτο; "Ορα, ό 

Βίαιΐφπ ήτο μέλος τοΰ ΙπδΙίΙαΙ: 6ε Ρταπεε. Τί είδε, τίνα περιγράφει καί 

την προς τους χριστιανούς βδελυγμίαν των διοικητών. 

1 Σ. Μ. Παπαδοπούλο υ- Κέραμέ ως, Μανουήλ ό Κορίνθιος ή ’Αθων. 1902, 

8ον σελ. 83 τοΰ ιδιαιτέρου φυλλαδίου. 
2 Ν. Κ. 8 Ιουλίου 1892. 

3 Ν. Κ. 22 ’Απριλίου 1891. 
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ΣΤΡΩΜΝΙΤΖΗΣ "Η ΤΙΒΕΡΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 

Οΰχί Στρωμνίτσης καί Τιβεριουπόλεως. "Ορα σειράν υπό Β. ΡείϊΙ έν Βε 

Μοηαδίετε 6ε Νοίτε ϋαιιιε 6ε Ρΐΐΐε εη Μαοέάοΐηε 1900 VI τ. Ρωσσ. 

Ινστιτούτου ώς καί έν τω ιδιαίτερο) τεΰχει σ. 99 ι. 

ΣΥΝΑΟΥ 

Στέφανος, έπίσκοπος Ο.Ι. Ο. IV 8666 (Βε βαίεη, Ο.ΟΙι.Ι. ρ. 813) 787 

μ. X. Παρίστατο έν τή έν Νικαίφ Συνόδφ. 

ΤΖΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΩΝ (αρχιεπισκοπή). 

Νεκτάριος, περί τούτου (1622) «Έκκλ. Άλήθ.» 1899 φύλ. Α'. σ. 24. 

Είναι δ εις Χαλκηδόνα προβιβασθείς αρχιεπίσκοπος, άνθ’ οΰ έγένετο Ίουλίφ 

η λ τοΰ 1630 ο πνευματικός 

Δανιήλ, οΰ άποβιώσαντος, έγένετο ό 

Νείλος, ζωγράφος τω ,αχμς' Δεκεμβρ. ε'. 

Κορνήλιος, παραιτηθέντος τούτου γίνεται ο ανεψιός αυτοΰ 

Γερμανός, Ιουνίφ 1651. 

Ίωαννίκιος, δ β'. τό δ'. έλαβε προεδρικώς την αρχιεπισκοπήν τω 1656. 

ΤΡΛΤΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

Γαβριήλ, Τραϊανουπόλεως, ήτοι Μαρωνείας, τφ 1565, επί καθαιρέσει 

Ίωάσαφ, (Τιιγοο§τ. 173). 

Ίωάσαφ, προ τοΰ Νικομήδειας ύπογράφων έν έτει 1575 

Παρ&ένιος, επί ψιλω όνόματι κατά Σεπτέμβριον τοΰ 1795 ό όσιολο- 

γιώτατος έν ίερομονάχοις, έν τφ πατριαρχική) ναω. 

ΤΡΛΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 

Περί μητροπολιτών Τραπεζοΰντος ορα άφεύκτως Π. Κεραμέως υποδεί¬ 

ξεις έν άποσπάσματι δπερ έχω εις τά συνειλεγμένα τοΰ μακαρίτου φίλου μου 

καί τόμ. ιθ'. των Βυζαντινών Χρονικών έν Πειρουπόλει, 1915 τυπωθέντα 

καί έν περιοδικω ήμερολ. - Στερέωμα (;) υπό Γεδεών. 

Ούράνιος, 0.1. Ο. IV, 8636 έτος ,υπγ', ίνδ. γ'. "Ορα Χρ. Πασχ. I, ρ, 

635 έκδ. Βόννης. Έπιθι τά έν Οοτριίδ έτος 542. 

Βαρνάβας, 1311, ον έν χειρογρ.2... 

1 Ν. Κ. 29 Δεκεμβρίου 1891. 

2 Εις ιδιαίτερον δελτίον σημειοΰνιαι: Βαρνάβας, Ρ3ΐ1ιιΐ0Γ3γ6Γ, Ο. ά. Κ. ν. Ττιιρο- 

ζιιηί. τφ 1341 καί 1364. Ακάκιος, 1827, 342. Νήφιυν. Ό Νήφων έξελέγη έν τή Μονή 

Σουμελά καί μετά εν έτος Γρηγόριος, κατά Λιβαδινόν αύτόπτην μάρτυρα μετά τον 

Βαρνάβαν. Πρβλ. Παρανίκα, ή Τραπεζοϋς κατά τον ΙΔ'. αιώνα σελ. 190-191 τόμ. Δ'. τοΰ 

Περιοδικού τοΰ 'Ρωσ. Άρχ. Ινστιτούτου 1899, 'Όρα καί Ρ. Ινστιτούτου 1902 (τ. VIII) 
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Παγκράτιος, 1471-72, αυτόθι Κεραμεΰς σ. 276 Βυζ. Χρονικά, 

Γεράσιμος, 7014, (1506) επιγραφή κρήνης εν Τραπεζοΰντι παρά την 
οδόν τής Έρζεροΰμ: Β. Ο. Η, 1896 σ. 500. 

Ιωάννης, 1683 αυτόθι. 

Νεκτάριος, 1689-1708. 

Παΐαιος, 1706-1709. 

Ακάκιος, 1722-κώδιξ δν ειδον. Μήλου... Κεραμέως ΙΘ'. Β. Χρο¬ 

νικά σελ. 272. 

Άν ανίας, Α'. 1722- 1736, αυτόθι σ. 272. 

' Αν ανίας, Β'. 1736-1764 αυτόθι. 

Παΐαιος, άρχιθΰτης Τρ. 1713 (Β. Ο. Η. 1896 σ. 500 και Δ. I. Έθν. Έτ. 

III ρ. 470 δρα ανωτέρω). 

* Ιερόθεος, 1764, αυτόθι, 

Δωρό&εος, 1767, αυτόθι. 

Παρ&ένιος, 1798· 1803. 

ΤΡΙΚΚΗΣ (δρα καί Σταγών). 

Παρανίκα, ή έν Θεσσαλία Τρίκκη κατά τον 170ν αι. Έλλ. Φιλ. Σύλλογος 

τόμ. κς', 8. Ό έν τή επιγραφή των Τρικκάλων μνημονευόμενος Συμεών Παλαιο- 

λόγος είναι αδελφός τοΰ Κράλη τής Σερβίας Στεφάνου Δουσάν, ό επιλεγό¬ 

μενος Ουρός καί διώκει την Θεσσαλίαν. Έπ’ αΰτοΰ ίδρΰθησαν πολλά των 

έν Μετεώροις μοναστηρίων. Ό υιός τοΰ Συμεώνος τούτου Ιωάννης έκάρη 

μοναχός μετονομασθείς Ίωάσαφ, έν τή Μονή τοΰ Πλατέος λίθου άπεβίωσε 

δ’ ως έπίσκοπος Φαναριού καί Νεοχωρίου τώ 1410 χειροτονηθείς υπό τοΰ 
μητροπολίτου Λαρίσσης Διονυσίου τοΰ Α'. 

Οίκονμένιος, τοΰ έν Άγίοις πατρός ημών Οίκου μεν ίου επισκόπου 

Τρίκκης (3 Μαΐου). Οΰτω φέρεται έν τοΐς άγίοις τής Εκκλησίας κατατεταγ- 

μένος ό Οίκουμένιος. Τεΰχος εκ χ. βομβικίνου έν τοΐς χειργρ. τής Εθνικής 

Βιβλιοθήκης ύπ’ άριθ. 888 καί χειρογρ. ΰπ5 άριθ. 490 (217). 

φαναριού ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (αρχιεπίσκοπος). 

«Χριστιανικοί έπιγραφαί Θεσσαλίας» ένΒ.Ο. ΗεΙΙ. 1899 σ. 396 - 416 δπου 
Ίωάσαφ, *}* 1410. 

Κλήμης, άνθ’οΰ καθαιρεθέντος έξαρχικώς διωρίσθη ό Λαρίσσης Μακά¬ 

ριος (1700;) "Ορα Π. Κεραμέως, Ίεροσ. Βιβλ. Α', 336. 

Σεραφείμ, (Ν. Σ) Έκ χωρίου Μπεζήλα κατά τό Μαρτύριον τό τετυπω- 

μένον έν σελ. 11 τής Ακολουθίας τοΰ Ίερομάρτυρος εκδ. Μοσχοπόλεως 1740 

εις Στέφανον Σκυλίδξην μητρ. Τρ. μονψδία τοΰ Θεοδώρου Προδρόμου. "Ορα καί «ΑοΙβ 

δγηοάΗ,Ι άα Ρπίτΐπιτίιε Νΐοορίιοτε II. Επιστολή του περί τοΰ μητροπολίτου Τραπε- 

ζοΰντος, αυτόθι 1902 σ. 169 καί έξης. 
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εις 40ν μικρόν «έκ πατρός Σωφρονίου καί μητρός Μαρίας» αυτόθι «καί έλαβε 

την αξίαν καί την έξουσίαν τής αρχιεπισκοπής τοΰ Φαναριού καί Νεοχωρίου... 

καί έπιμελ,άτον καί έκυβέρνα καλά τό ποίμνιον όποΰ τοΰ έμπιστεΰθη χρόνους 

εννέα» (σελ. 12 αυτόθι) επί μητροπολίτου Λαρίσσης Διονυσίου τοΰ αποστάτου, 

μηνί Δεκεμβρίω 27 ή μνήμη. Αποθνήσκει καί γίνεται τώ 1601 (;) ό 1 (Νομική 

Συναγωγή). 

Ίωάσαφ, τω Δεκεμβρίφ τοΰ ,ζρι' (7110-5508=1602) επί Ματθαίου 

πατριάρχου, δρα καί τάς άλλας πηγάς προς έλεγχον. (Σάθα, Γ' 550 καί'Γουρκ. 

Ελλάς 215). Ό αυτός είναι ό έκ τής Νομικής Συναγωγής σελ. 218“ Ίωάσαφ 

κατά τό ,ζρια' (1603). "Ορα τάς πηγάς καί έξέλεγξον. 

Θεοφάνης, παραιτεΐται καί γίνεται μηνί Όκτωβρίω τοΰ ,αχλγ' δ 
Εύϋ'ύμιος, δστις παραιτεΐται κατά τον Ιανουάριον τοΰ ,αχνβ'. Είτα ό 

Ά&ανάσιος, ηγούμενος τής Μονής τής Μεταμορφώσεως τοΰ Τριπολίτου. 

Αρσένιος, 1712 γράφει τή Νοεμβρ. 13 ό ’Αναστ. Γόρδιος (Σάθα, Μ. 

Βιβλ. Γ' 535). 

Συμεών, 1718 (Αυτόθι 539). 

Μακάριος, (Φαναριού) 1765 «(Έκκλ. Αλήθεια» 1904 σ. 265). 

ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΠΟΥΑΣ 

Γρηγόριος, χειροτονηθείς τω 1584 υπό τοΰ μητροπολίτου Λαρίσσης 

Νεοφύτου, (χειρόγρ. Έθν. Βιβλιοθ. ύπ’ άριθ. 652). 

* ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

Θεόληπτος, πηδαλιούχος Φιλαδελφέων σκάφους 1292, 1306 καί "Ορα 

Β. Ο. Η. 1908 σ. 516. 

Γαβριήλ, έν Κεσΐΐ, Αηαίοοία σ. 78 τώ 1561 έκτος τής σειράς ύπογράφων. 

Παρ&ένιος, αυτόθι σελ. 88 τώ 1590 Μαΐφ, 110ζ τήν σειράν2. 

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 

Σιλβανός, ό θαυματουργός από Φιλιππουπόλεως τής έν Θράκη εις 

Τρωάδα. Έν Β' συνόδορ τών 150 πατέρων επί Μ. Θεοδοσίου. 

1 Εις έτερον δελτίον τό έξης σημείωμα: Ακολουθία τοΰ αγίου Ιερομάρτυρος Σερα¬ 

φείμ αρχιεπισκόπου Φαναριού καί Νεοχωρίου, δς έμαρτυρησεν κατά τό ,αχα' έτος 

Σωτήριον, έσιι δέ ποίημα Αναστασίου ίερομονάχου τοΰ έκ τής δευτέρας Θετταλίας. 

Τυπωθεΐσα δέ δαπάναις τοΰ Ιεροΰ Μοναστηριού τής Κυρίας Θεοτόκου τής λεγομένης 

Κορώνη. Διορθωθεΐσα δέ ώς εφικτόν παρά τοΰ αίδεσιμωτάτου καί λογιοτάτου Κυρίου 

Κυρίου Γρηγορίου Μοσχοπούλου. Έν Μοσχοπόλει 1740. Παρά Γρηγορίω ίερομονάχφ 

τφ έκ Μοσχοπόλεως. 

* Ν. Κ. 25 Ιουνίου 1891. 

3 Πρβλ. καί Μ. Γεδεοιν, Μητροπολιτών Φιλιππουπόλεως σημειίόματα, έν Έκκλ. 

Άληθ, τόμ, ΛΔ', σελ 372, 374, 376 καί 378 έξ. 
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Βρίοων, Φιλίππων πόλεως έν Θράκη επίσκοπος, δπως κρίνη τον Χρυ¬ 

σόστομον. 5,Ιδε Σωκράτην Σχολαστ. 335 σελ. (Φιλίππων των έν Θράκη προς 

διαστολήν τής Μακεδονίας). 

Γεράσιμος, δαπάνη του οποίου και προτροπή έγράφη τώ 807 έπί 

Ειρήνης και Ανδρονίκου υπό Δανιήλ μονάχου εύαγγέλιον πολύτιμον κάλλιστα 

γεγραμμένον και πλουσιοπαρόχωςκεκοσμημένον. (Οικονόμου, Σωζόμενα Φιλολ. 

τόμ. Α' σελ. 341 εν σημειώσει). Τούτο έκαλλωπίσθη τω 1709 δι! αργυρού 

δεσίματος δαπάνη του Εφέσου Μελετίου του Πειροκοκκίνου ("Ορα Χρυσαλ. 

τόμ. Δ' σελ. 125). 

Εύφημιανός, έπί Γεωργίου του Ξιφιλίνου μηνί Φεβρουαρίφ ημέρα β' 

έπινεμήσεως ιε', άπαντα οΰτος τω ,ςψε' (1193). 

Ιωάννης, 10-11 αιώνα (δοΙιΙιιιτιόοΓ^βΓ, 3ί§ί1. Βγζ. σελ. 117). Φ/πόλεως 

Ρωμανίας. 

Νώε, επί Κομνηνών, Αυτόθι σελ. 116. 

Ίτάλικος, τω 1147 (Αηη. 1872 ρ. 31). 

Θεόδωρος, 1156 Αυτόθι 

Βασίλειος, 1166 Αυτόθι. 

Κωνσταντίνος, κατά τον 120ν αιώνα. 

Μητροφάνης, 1393, μετά 22 άλλων συναδέλφων αυτώ ύπογραφόμενος 

εις πράξιν περί των αγιορειτών κατά τό 1393 επί Μανουήλ του Παλαιολ,όγου 

καί Αντωνίου Παχριάρχου σελ. 115, Γεδεών, ό ’Άθως. "Ορα «Έκκλ. Αλή¬ 

θειας» 1913 άριθ. 43 καί 44, μητροπολιτών Φιλιππουπόλεως Σημειώσεις5. 

Μετά την άλωαιν. 

Διονύσιος, τώ 14^ έτει μετά τήν ά'λωσιν προέτεινε τήν εις τον Σουλ- 

τάνον αυξησιν τών φλωρίων εις 2.000. Έγένετο πατριάρχης τώ 1472 υπό 

τό όνομα Διονύσιος ό Α'. Κατά τά σωζόμενα του Ύψηλάντου οΰτος άνήλθε 

τον θρόνον τώ 1476 τή ισχΰϊ Μαρίας τής μητρυιάς καί γυναικός του Σουλ¬ 

τάνου, ήν δέ διακονών ποτέ τώ Ευγενικά» Μάρκφ τώ άρχιεπισκόπω Εφέσου. 

Κατά Σκαρλάτον Βυζάντιον ήν Πελοποννήσιος τήν πατρίδα, αίχμαλωτισθείς 

καί λυτρωθείς έν Άδριανουπόλει, ("Ορα περί αΰτοΰ, Σκαρλάτου Βυζ., Κων¬ 

σταντινούπολη» τόμ. Α. σ. 390 ύποσημείωσιν. "Ορα βίον αΰτοΰ έν σελ. 28-29 

έν τή περιγραφή του κατά τήν επαρχίαν Δράμας κλπ. τής Θεοτόκου(;) καί 

Μηλιαράκη Ν° 614) όπου ίδοΰσα έσεβάσθη αυτόν διά τήν αρετήν του ή Κυρά 

Μαρία καί προσήνεγκε τφ Σουλτάνφ αντί 1000 δισχίλια φλωρία. Έπατριάρ- 

χησε εξ ε'τη μέχρι τφ 1478, δτε παρητήσατο (Δήμητσα, τά περί Άχρίδος καί 

Βουλγαρίας, σελ. 69), έλαβε δέ τον θρόνον ο Τραπεζοΰντος καί εκ Τραπεζοΰν- 

τος προκάτοχός του Συμεοίν, ό καί πρώτος διά δώρων τούς Όθωμανούς 

1 Ν. Κ. 2 Απριλίου 1891. , 
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κόλακεΰσας (διά πεσκεσιού). Οΰτος έζη έν τή Μονή τής Στενήμάχου, Ό Διονύ¬ 

σιος έπατριάρχησε τό β' τό 1490 καί μετά τριακοντάμηνον πατριαρχείαν 

παραιτεΐται τώ 1493. 

Ηίείοπαο Ροΐίίϊο&ε Τητοοσταοοία, ΙΑ 1>. 11, ή το ι σελ. 127 περί του 

Διονυσίου Φιλιππουπόλεως1. · · ■ 

-.··. Συνελθοΰσης συνόδου μεγίστης περί του έξετάσαι τίνος χάριν έξύόσθη 

ό πατριάρχης Μάρκος ό Ξυλοκαράβης, βοών γάρ ήν ώς ή δίκη σαν αυτόν. 

Έν οΰν τοΐς άρχιερεΰσιν ό Φιλιππουπόλεως Διονύσιος εύρέθη έχων φιλίαν 

μετά κυρίας μαρίας τής μητρυιάς αΰθέντου' καί μαθοΰσα αΰτη τά σκάνδαλα 

τών δύο πατριαρχών (Συμεών του Τραπεζουντίου) καί δτι οί τής πόλεως 

έγένοντο πειρασταί, ό μέν τον έ'να, ό δέ τον έτερον ζητοήντες, έμβαλοΰσα εις 

πινάκιον άργυροΰν χιλιάδας δύο χρυσίνων έπορεύθη προς τον αΰθέντην. 

Ταϋτα δέ ιδόντος αΰτοΰ έ'φη: τί αυτά ώ μήτερ; ή δέ έφη: άξίωσιν έχω 

ποιήσαι σοι περί τίνος καλογήρου έμοΰ, δπως κύρωσης αυτόν πατριάρχην 

καί δύο διαφερομένων ό τρίτος γενήσεται πρώτος. 

’Άρας οΰν ό βασιλεύς τά φλωρία έφη, ευχαριστώ σοι. Ποιεί μήτερ, 

δ βούλεΓ καί ούτως άνεβιβάσθη εις τον πατριαρχικόν θρόνον ό κύριος Διο¬ 

νύσιος, όρισμφτοΰ κρατοΰντος. "Οθεν ό μέν Συμεών άνεχώρησεν εν τή μονή 

τοΰ Στενημάχου, ό δέ Μάρκος ελαβε τήν αρχιεπισκοπήν Άχρίδου καί ολίγον 

βιώσας έτελεύτησεν. . 

Ό κ. Διονύσιος, πατριαρχεύσας έτη οκτώ έξήλθε τής πόλεως διά αιτίαν 

τοιούτου σκανδάλου. Οΰτος ήν από Πελοποννήσου. Είτα έν Βυζαντίφ παρα- 

γενόμενος έγένετο υποτακτικός Μάρκου Εφέσου τοΰ Ευγενικού, φ καί έπαι- 

δεύθη.τήν μοναστικήν πολιτείαν καί αρετήν. Μετά κατά τήν άλωσιν έλαβον 

αυτόν αιχμάλωτον καί ήγόρασεν αυτόν χριστιανός τις έν Άδριανουπόλει· 

έκ δέ τής αρετής αΰτοΰ ώς έν όλίγω γέγονε καί μητροπολίτης Φιλιππουπό- 

λεως, ειτα, ώς εΐρηται πατριάρχης. Τούτου ένεκα διά τι σκάνδαλον, τινές 

χαιρέκακοι διεφήμισαν: οτι έστι περιτετμημένος παρά τών Ισμαηλιτών, δν 

περ ειχον αΰτοί δοΰλον, δθεν συνόδου συγκροτηθείσης παρόντων πολλών 

έπισκόπων καί μητροπολιτών διεβεβαιοΰτο αΰτοίς οτι συκοφαντία καί οΰχι 

αλήθεια δ λέγεται. Έπεί δέ οΰκ έπείθοντο οί συκοφάνται άναστάς εις τό 

μέσον, καί έπανατείνας τά κράσπεδα τών ίματίων αΰτοΰ, έδειξε , πάσι τάς 

σάρκας αΰτοΰ. Καί ΐδόντες έθαύμασαν. Οΰ γάρ έφάνη τι έξ ών κατηγόρησαν, 

άλλ’ έδειξεν εαυτόν υπό τής άσκήσεως ό>ς άσαρκον (είπεΐν) καθαρόν τε καί 

παρθένον. Έφάνη γάρ τι μόνον δέρμα σημεΐον άπεριτμήτου άνδρός. Αίσχυν- 

θέντες οΰν οί εϊπόντες πεπτοίκασι εις τούς πόδας αΰτοΰ τοΰ συγχωρήσαι 

τήν αδικίαν καί. συκοφαντίαν καί παρεκάλουν πάντες οί αρχιερείς καί 6 λαός 

συγχωρήσαι αΰτοις καί μένειν έν τφ πατριαρχείφ. Αΰτός δέ οΰδόλως οΰδέ καν 

1 Τό κείμενον τής Τουρκογραικίας ,-δεν. είναι κατά λέξιν ενταύθα. 
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απούσαι ήθέλησεν, άλλα σταθείς παρρησία, ήφόρησε (δίο) καί κατηράσατο 

τοΐς συκοφάνταις· καί ευθέως έξήλθε της πόλεως μετά πάσης της περιουσίας 

αυτού καί πορευθεις ωκησεν εν τη μονή τής Κοσινίδζης, οπού διέμεινε 

ζών έν ειρήνη. "Ορα καί Μελετίου, Έκκλ. Ίστορ. τόμ. γ' σελ. 331-333 

«Έκκλ. Άληθ.» 1913 άριθ. 43, 44. 

Κάλλιστος, άφιεροΐ τετραευάγγελον τφ ναφ τής Θεοτόκου εν Χάλκη 

μηνί 8/βρίψ ια'. /ζηβ '. (1514) εν ή καί έτάφη. ("Ορα υπόμνημα ιστορικόν 

Κουτλουμουσιανοϋ σ. 19). 

Αρσένιος, 1565 ό ύπογράψας την πράξιν τής καθαιρέσεως Ίωάσαφ 

του Μεγαλοπρεπούς (ΤυΓοοοτΕΟοία σελ. 170- 174). 

Θεόληπτος, τφ 1580, επί τής β' Πατριαρχίας του Μητροφάνους, ό τή 

27 Φεβρουάριου 1585 πατριαρχήσας. Έπί τής πατριαρχίας τοΰτου εγένετο 

ή άφαίρεσις τού ναοΰ τής Παμμακάριστου. ("Ορα υπόμνημα εκλογής αυτού 

εν «Έκκλ. Άληθεία» τόμ. Β'. σελ. 794). Τούτον διεδέξατο ό Ιερεμίας ό τέως 

έν'Ρόδω Ιξόριστος τό τρίτον «(Έκκλ. Άλήθ.» 1884, Μαρτίου 22 φυλλ. Γεδεών, 

Χρονικά Πατρ. Οίκου σελ. 77,79. Σάθας, Σχεδίασ. Τερεμ. σελ. ιγ'* έπατριάρ- 

χησε 3585-86, Μαθά βλ έκδ. σελ. 118). Αί ψήφοι του Πατριάρχου πρώην 

Φιλιππουπόλεως, έγένοντο έν τω ναω τής Παμμακάριστου (Σάθα, σελ. 142, 

δπου τό υπόμνημα). Τω 1589 (;) Τιπτο§τ. σ. 282, 287 \ 

Θεοφάνης, Τω 1590 καί 1591 ό Καρύκης Κρής σύγχρονος του Πηγά 

καί Μαργουν ίου, δστις κατά τούς λογισμούς τού κ. Γεδεών εν τω άνω φύλλω 

τφ 1594- 1595, εγένετο μητροπολίτης Αθηνών. (Σάθα, Σχεδίασμα σελ. ψδ'. 

καί 209) καί «Έκκλ. Άλήθ.» Δ\ σελ. 336 καί έξ.) Θεοφάνης από Φιλιππουπό- 

λεως ελεεινός επιβάτης τού Οικουμενικού θρόνου. «(Εύάγ. Κήρυξ» τόμος 6°? 

σελ. 445-450 τού 1862, Φιλ. Συλ. τόμ. ιζ' σ. 56). 

Νεόφυτος, τω 1592, δ; διά γηραιάν χειροποδαλγίαν θνήκει τω 1611. 

(Σάθα, Μεσ. Β'. Γ'. 408). 

Καλλίνικος, χειροτονείται τω 161ί."Ορα Τσουκαλά, περιγραφήν Φιλιπ- 

πουπόλεως σελ. 43. 

Κλήμης, μηνί Μαΐω 1611 καί έν Εύαγγελίω Νεοφύτου άνεκδότφ. 

Μελέτιος, πρώην Δρύστρας, αντί τού άποθανόντος Τωάσαφ (Σάθα, 

Μεσ. Βιβλ. τόμ. Γ' σ. 566). “Ορα 

Καιαάριον, (1612) (έν προσθήκαις καί διορθ. σελ. 64, Δημητρακοποΰ- 

λου, δπερ έξελεγκτέον). Έπί Πατριαρχίας Κυρίλλου τού Λουκάρεως καθαι- 

ρεΐται τή 27 Ιουνίου 1628, διορίζεται δέ ό Άγχιάλου 

Χριστόφορος, (επί Πατριάρχου Κυρίλλου τού από Βερροίας εγένετο 

σιγίλλιον τφ 1628 Φεβρ. 15, περί τής μονής τής Πατζκόβου). Τούτον άποθα- 

νόντα διεδέξατο ό 

Όρα καί Σάθα, Σχεδ. σελ. 9, σπουδαιότατα. 

Επισκοπικοί κατάλογοι. 225 

Γαβριήλ, ό τού Κυρίλλου τού από Βερροίας έν μηνί Δεκεμβρίψ τού 

1636 αρχιδιάκονος (Πατριαρχία Νεοφύτου τού Γ'). Οΰτος καθαιρεΐται τφ 

1648 ινδ. β' έπί Παρθενίου τού Β' (Νέου, β'αυτού πατριαρχία) Νοεμβρίου 29. 

Άλλ’ ο Γαβριήλ ούτος έλαβε την επαρχίαν αυτού μόνον έπί τού Παρθενίου 

τφ 1638, καθ’" δτι έπί τής πατριαρχίας Νεοφύτου τού Γ' άπεκατέστη μητρο- 

πολίτης Φιλιππουπόλεως ό πρώην Κόρινθου 

Κύριλλος, άνασταλείσης τής προγεγενημένης έκλογής τού Γαβριήλ, 

δι5 υπομνήματος, άν καί ούτος είχεν ήδη χειροτονηθή.’Τδε κατιοτέρω υπομνή¬ 

ματα. Ό Παρθένιος (ό γέρων) εξέβαλε Κύριλλον τον Φιλιππουπόλεως ως παρά 

τούς κανόνας εγκαταστάντα καί έδωκεν αυτήν διαποιμαίνεσθαι τφ θεόθεν 

έπιλαχόντι 

Γαβριήλ, τφ καθαιρεθέντι, ώς ε’ίπομεν ανωτέρω, κατά Νοέμβριον τού 

1648 ήμερα κθ' (“Ορα Κορίνθου). 

Υπόμνημα έν σελ. 299 τού 333 κώδικος. «Επειδή ή άγιωτάτη μητρό- 

πολις Φιλιππουπόλεως έμεινεν απροστάτευτος, ώς τού εν αυτή άρχιερατεύοντος 

κυρίου Χριστοφόρου, άποθανόντος ήμεΐς τε καί ή Τερά των αρχιερέων σύν¬ 

οδος άπεφήνατο λόγφ δοθήναι τήν επαρχίαν ταύτην τφ ίερωτάτω μητροπολίτη 

πρώην Κορίνθου κυρίψ Κυρίλλψ διά τό αδίκως καί άναιτίως έξωσθήναι αύτόν 

τής επαρχίας αυτού καί ύστερηθήναΐ' μεταξύ δέ τούτου, μικρόν αυτού άμελήσαν- 

τος καί ημείς ανάγκη κατεπειγόμενοι εχειροτονήσαμεν Φιλιππουπόλεως μητρο¬ 

πολίτην τον κύρ Γαβριήλ. Τανύν αυτού επιπόνως διακειμένου τού ίεριοτάτου 

δήλ. κύρ Κυρίλλου προς τήν τής επαρχίας ταύτης άπαίτησιν, διά τό μεγάλως 

άδικηθήναι αύτόν πρότερον εν τή έπαρχίρ Κορίνθου άπεφηνάμεθα ήδη 

λαβειν αύτόν τήν επαρχίαν ταύτην Φιλιππουπόλεως· διό καί ψήφους κανονικάς 

ποιησάμενοι περί τούτου, κατά προτροπήν τού παναγιωτάτου καί σοφωτάτου 

ημών αύθέντου καί δεσπότου του οικουμενικού πατριάρχου κυρίου Νεοφύτου, 

έν τφ πανσέπτω ναφ τού μεγαλομάρτυρας Γεωργίου τού τροπαιοφόρου έν τφ 

πατριαρχείφ, πρώτον έθέμεθα τον ΐερώτατον μητροπολίτην προρην Κορίνθου, 

κύριον Κύριλλον, τον πρφην Μηδείας κύριον Θεοδόσιον καί τρίτον τον 

πρώην Άνδρου κύριον Μακάριον, δθεν καί εις έ'νδειξιν κατεστρώθη καί τά 

ονόματα αύτών έν τφδε τφ ΐερφ κώδικι τής τού Χριστού Μ. Εκκλησίας 

έν έ'τει σωτηρίω ,αχλζ' μηνί Τανουαρίορ ινδικτ. ε^5. Ό Εφέσου Μελέτιος, 

Ήρακλείας Τωαννίκιος, Διδυμοτείχου (;) Δανιήλ, πρώην Αθηνών Κλήμης 

Παρθένιος...». σελ. 300. «Τά χρόνφ μακρφ κραταιωθέντα καί υπό τού νόμου 

έπιβεβαιωθέντα, πάντα καί πάντως άδιάρρηκτα καί ακράδαντα βούλονται 

διαμένειν καί γάρ τά εκ βίας καί ανάγκης πραττόμενα ού'τε χρόνος ού'τε νόμος 

ούτε συνήθεια έπιβεβαιούσθαι δύναται ούτ’ έρρωνται- τοίνυν καί τού ποτέ 

Κορίνθου μητροπολίτου κυρού κυρίλλου μετάθεσιν άναδεξαμένου τής μητρο- 

πόλεως Φιλιππουπόλεως, βιαίαν άμα καί δεκαστικήν ώς φαίνονται ό'πισθεν 

καί τινα τών έξω ονόματα, συγκαταλεγόμενα τοΐς έπιψηφισθεΐσι, διά τούτο 

Επεγηρις Εταιρείαν Βυζλντ. Σπουδών, έτος ΙΒ'. 15 
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άποφαινόμεθα συνοδικώς κατά νόμους και κανόνας, οΐα τής τοιαύτης μετοΐ- 

θέσεως ακανόνιστου οΰσης, και ρώσιν οΰδεμίαν ή ίσχύν έχούσης, ει καί 

λέγοιτο και έκφωνοΐτο ό κυρ Κύριλλος οΰτος πρώην Κορίνθου. δθεν καί κατε- 

στρώθη τό παρόν διάταγμα εν τφδε τφ ίερψ κάίδικι τής καθ’ ημάς του Χοΰ 

μεγάλης εκκλησίας εις ενδειξιν καί ασφάλειαν, εν ετει σωτηρ. 1637. μηνί 

μαρτίου ίνδ. β' Κυζίκου ’Άνθιμος, Νίκαιας Πορφύριος, Βάρνης Παΐσιος, 

Σερρών Δανιήλ, ό Προΰσης Κλήμης, Παλαιών Πατρών Θεοφάνης, Έλασσώνος 

Γερμανός κτλ.» 

Τφ 1645 επί τφ θανάτω του Π. Θεοφάνους διαδέχεται κατά τάς άρχάς του 

1646 ό ηγούμενος του Γαλατά του εν Τασίφ Άγιοταφικού μετοχιού Π αί¬ 

σιος, τή συνεργασία Βασιλείου Βοεβόδα. Οΰτος ήν εκ Δημητζάνης συγγενής 

τφ Θεοφάνει. Οΰτος περιοδεΰσας εις Ρωσσίαν, Μολδαβίαν έρχεται εις Κ/πολιν, 

καί είτα εις Φιλιπποΰπολιν και ύστερον εις Βελιγράδιον, Σέρρας καί Κ/πολιν 

καί ύστερον πάλιν εις Τεροσόλυμα (σελ. φη' τής ιστορίας τής Αγίας Πόλεως). 

Γαβριήλ, Τφ 1653 απαντώ έν σιγιλλίψ άνεκδότφ τον κάτωθι Γαβριήλ, 

επί Τωαννικίου συνοδικόν καί επί Παϊσίου συνυπογράφοντα επιστολήν προς 

τον Πατριάρχην Νίκωνα (Άνατ. Άστήρ 1881 άριθ. 51). Τώ 1660 άναφέ- 

ρεται Φιλιππουπόλεως ό 

Γαβριήλ, συνυπογράφουν ώς μάρτυς εις τό πρακτικόν οπερ έγένετο επί 

Παρθενίου του Δ' (Μογιλάλου) προς άνοικοδόμησιν τών τριών πυρποληθει- 

σών εκκλησιών του Γαλατά καί οπερ έδημοσιεΰθη έν τφ Ήμερολογίω τής 

Ανατολής (1883) υπό του Παπαδοποΰλου Κεραμέως. Οΰτος άναφέρεται καί 

τφ 1668-1670 καί 1671 έν πατριαρχικοΐς γράμμασι (Τ)ρα Κανονικόν Δίκαιον 

τών Ιεροσολύμων επί τής αρχιεπισκοπής Σινά σελ. 30, 41. "Ορα επίσης σελίς 

64 καί τά περί εκλογής καί χειροτονίας αρχιεπισκόπου Σινά» 1800 εν Τεροσο- 

λΰμοις έν σελ. 72). Φαίνεται επιζών τφ 1671."Οτε άνηγγέλθη τή Μ. Έκκλησίρ 

ό θάνατος του αειμνήστου Πατριάρχου Ιεροσολύμων Παϊσίου τφ 1661 

τηνικαύτα πατριαρχοΰντος Παρθενίου, γνώμη τής Τεράς Συνόδου καί τών 

λοιπών αρχόντων ό Σιναΐτης Νεκτάριος, έξελέγη Πατριάρχης Ιεροσολύ¬ 

μων. Καταγράψαντες τοίνυν τάς ψήφους καί τά προς Νεκτάριον συνοδικά 

γράμματα άποστέλλουσιν εις τό Σίναιον· τον δε Φιλιππουπόλεως Γαβριήλ 

μετά του αοιδίμου Δοσιθέου πέμπουσι μετά γραμμάτων επιτροπικών εις 

Ιερουσαλήμ προσκαλέσοντας έκεΐσε τον υποψήφιον καί τήν γεγονυΐαν άπό- 

φασιν επιτελέσοντας. Έχειροτονήθη δε τή Κυριακή τών Βαΐων τή 9 Απρι¬ 

λίου 1661. Τφ 1669 ο Δοσίθεος μεταβ αίνει προς συλλογήν συνδρομών εις 

Άδριανούπολιν καί Φιλιπποΰπολιν καί εις Στενίμαχον (γράφε Στενήμαχον) 

καί Παζαρτζίκ, ένθα συνεργεία του Γαβριήλ συνήθροισε καί άπέστειλε 12 

χιλ. γροσίων εις Ιερουσαλήμ προς άπόσβεσιν του χρέους του Π. Τάφου, 

οπερ άπετελεΐτο έκ 83.000 γρ. Επίσης τούτον ευρίσκω εν ΰπομνήματι (Π. Κ. 

339 τφ 1661 καί τφ 1671). 

Κύριλλος, τή 28Ώ Ιουλίου 1678 πρώην Φιλιππουπόλεως εγένετο Σοφίας. 

Νεόφυτος, τφ 1680 Φιλιππουπόλεως, άνήρ σοφός καί πολυμαθής 

περιηγησάμένος άπασαν τήν Ευρώπην (Μελετίου Έκκλ. Ιστορία τόμ. Δ' 

σελ. 143, πρβλ. καί Παρανίκα, Σχεδ. σελ. 44) ένθα λέγεται «άνήρ σοφός καί 

πολυμαθής καί είδήμων τής ελληνικής, λατινικής καί ιταλικής διαλέκτου, 

πεπαιδευμένος έν τε τή Θεολογία καί Φιλοσοφία, ρήτωρ καί ίεροκήρυξ, περιη- 

γήσατο δλην τήν Ευρώπην, τήν Αγγλίαν, Γαλλίαν, ένθα καί εις Λουδοβίκον 

τον ιδ' έπαρρησιάσθη», θαυμασθείς διά τήν παιδείαν αυτού καί τήν γνώσιν 

τής Ιταλικής. Τούτον ευρίσκω τφ 1689 ύπογραφόμενον εις έγγραφον του 

Σινά ("Ορα σελ. 88). 

(Τφ 1686 έν Π. Κ. 333 Νεκτάριος· δρα πάλιν προς πίστωσιν). 

Νεόφυτος, 1708 κώδ. 73. Τραπεζ. Κεραμέως Β. Χρονικά (ιθ' 1912 

σελ. 274). 

Καλλίνικος, τφ 17Π, 1713. Σάθα, Μ. Βιβλ. τόμ. Γσ. 525. 

*Άν&ιμος, τφ 1723 άπαντά έν τοΐς γράμμασι έπί Τερεμίου περί ορών 

συστάσεως τής Αγιωτάτης Συνόδου (έν Πετρουπόλει 1840). Τφ 1720 έν 

Φιλιππουπόλει εύρίσκετο ό περιηγητής Οογ&γΟ Οοπτεΐίιΐδ δπου ένέτυχε τον 

πατριάρχην Ιεροσολύμων Χρύσανθον τον Νοταράν ("Ορα Φιλ. Συλλ. ιζ'. σ. 60). 

Νεόφυτος, 6 Φιλιππουπόλεως διατρίβει τφ 1721 έν Αγγλία τιμηθείς 

τφ τίτλω του διδάκτορας, Σάθα Νεοελλ. Φιλ. 465, Δημητρακοποΰλου σελ. 80 

προ σθ ή και καί Διορθώσεις. 

Θεόκλητος, άπαντα συνοδικός έπί Τερεμίου του ΓΓ. τφ 1723 έν μηνί 

Αΰγοΰστω («Έκκλ. Άλήθ.» τόμ. Β'. σελ. 500 καί Έκκλ. Ιστορία Μελετίου). 

Οΰτος βεβαίως εστίν ό άποθνήσκων κατά τό 1746 ό καί συνοδικός κατά 

τούτο τό έτος. Οΰτος κατεδιώχθη έπί Παϊσίου τού Β'. κατά τήν γ'. αυτού 

Πατριαρχίαν (σελ. 87 του Δ'. τόμου τής Έκκλησ. Τστορίας τού Μελετίου). 

Περί τούτου καί τού διαδόχου του απαντώ τό εξής πατριαρχικόν υπόμνημα 

έν τφ τά από τού 1730- 1760 υπομνήματα περιέχοντι πατριαρχικφ κώδικι. 

«Τής αγιωτάτης μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως άπροστατεύτου μεινάσης άτε 

τού τέως άρχιερατεύοντος κυρ Θεοκλήτου θανάτφ φυσικφ τό ζην έκμετρή- 

σαντος προτροπή τού Π. καί Σ. ημών αΰθέντου καί Δεσπότου συνελθόντες 

έν τφ ναώ έ'ξω τού Κυνηγού (τού κατά Μπαλατά) πρώτον έθέμεθα τον όσιώ- 

τατον έν ϊερομονάχοις κυρ 

Σεραφείμ, τφ / αψμστ' Όκτωβρίου η'., ώστε άπό τού 1746 μέχρι τού 

1757 ό Σεραφείμ. Οΰτος μετά τήντρίμηνον πατριαρχίαν τού κυρού Καλλινίκου 

τφ 1787 άνήλθε τον πατριαρχικόν θρόνον. Περί Σεραφείμ ίδέ Σάθα, 

Έκκλ. Ιστορία τόμ. Γ'. σελ. 229,233, Έκτενώς δρα «Έκκλ. Άλήθ». έτος Γ', 

σελ. 54-62, Γεδεών, Π. Α. σελ. 152 (ίδέ λάθος Τσουκαλά). Κατά τήν Έκκλ. 

Ιστορίαν Μελετίου (σελ. 88- 89 τού Δ'. τόμου) ών υπερόπτης καί δεσποτι- 

κός καταβιβάξεται τού θρόνου καί πέμπεται εις τό "Ορος, δπου δεν ήσύχαζεν, 
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άλλ3 έν καιρφ πολέμου άνταπεκρίνετο με τούς Ριοσσους, μάλιστα άνεχώρησέ 
μαζυ των εις Ρωσσίαν». 

Αυξέντιος, τέως Διδυμοτείχου εγένετο αμέσως τφ Τουλίφ τφ 1757 ίνδ. 

ε'. άμα τή εις τον -θρόνον άναρρήσει τού Σεραφείμ. Ούτος τω 1763 παρευ- 

ρίσκεται ώς συνοδικός υπογραφών έν τω έκλογικφ ύπομνήματι τού από 

Δέρκων Σαμουήλ άποχωρήσαντος τού κυρού Ίωαννικίου. Τω 1765. (Ύψη- 

λάντου, Τα μετά την Άλωσ. 403). 

Σαμουήλ, τω 1774 εύρίσκεται έν Κωνσταντινουπόλει έν δήμων καί 

προσυπογράφων τό περί της παραιτήσεως τού Σαμουήλ (β' πατριαρχία) υπό¬ 

μνημα τή 24^ Δεκεμβρίου 1774 καί τής άναρρήσεως τού πριόην Πατριάρχου 
Παλαιστίνης Σωφρονίου. Ούτος επί Σωφρονίου πατριάρχου μετατίθεται 
εις "Εφεσον τφ 1779 (ανεψιός ήν τού πατριάρχου Σαμουήλ). 

Κύριλλος, γίνεται Φίλιππουπόλεως μοναρχικω τω τρόπφ· διάκονος ήν τού 

Νικομήδειας Μελετίου, δστις συνετέλεσεν εις τό νά λάβη την έπαρχίαν ταΰτην. 

Μετά ταύτα εγένετο ούτος Σοφίας. Περί τό 1790 έδίδασκε Κωνσταντίνος δ 

Οικονόμος έν Φιλιππουπόλει ό γράψας καί περιγραφήν ταύτης καί τφ 1819 

ύφίστατο Γυμνάσιον (σελ. 45, Σχεδ. Παρ.) 

Ευγένιος, τφ 1806 Φιλιππουπόλεως, δστις γίνεται Άγχιάλου (Κουρού- 

τσεσμε σελ. 51). Έπί Πατριάρχου Κυρίλλου τφ 1813 σκέψις εγένετο καί 

κατεστρώθη καί τό έπί τούτφ υπόμνημα περί άποκαταστάσεως τού πρφην 

Φιλιππουπόλεως Ευγενίου εις Μήθυμναν, άλλ’ εγένετο Άγχιάλου. Έδίδαξεν 

έν αυτή τφ 1807 κατά Παρανίκαν (σελ. 45 Σχεδίασμα). 

Ίωάσαφ, Τφ 1807 διαδέχεται τον Κύριλλον δ Άγχιάλου Τωάσαφ 

έπιβατικώς επί 18 μήνας μόνον, δτε πάλιν έψηφίσθη ό προ αυτού 

Εύγένιος, Έν σελ. 261 τού 349 κωδικός παριαρχ. γράφεται «Κακο- 

ιωάσαφ παντελεϊ καθαιρέσει τής άρχιερωσύνης αυτού καθυποβληθέντος διω- 

ρίσθη δ αρχιεπίσκοπος Έλασσώνος 
Ίωαννίκιος, Τφ 1809 έπινεμ. ιβ'κατά μήνα Μάρτιον. Έν τφ ύπομνή- 

ματι τούτφ υπογράφει ό Πατριάρχης μετά πεντεκαίδεκα αρχιερέων. Έν σελ. 

308 τού αυτού κωδικός δίδωσι μετάνοιαν δ Τωάσαφ, Όκτωβρίου β'. 1814. 

Προς διαδοχήν τού καθαιρεθέντος Τωάσαφ (Ούτος έπί τής γ' πατριαρχίας 

Γρηγορίου τού ε'. διωρίσθη Σκοπείων) έπί Πατριάρχου Καλλινίκου τφ 1808 

διωρίσθη δ Έλασσώνος Τωαννίκιος, δστις ένεδήμει έν Κ/πόλει τφ 1809. 

Ούτος ήν πρότερον αρχιδιάκονος καί πρώτοσύγκελλος τού Πατριάρχου Γρη¬ 

γορίου τού ε', πρότερον Έλασσώνος, ειτα Φιλιππουπόλεως καί ειτα προσωρι- 

νώς τοποτηρητής τού πατριαρχικού θρόνου, δτε παρητήσατο δ Κύριλλος 
μέχρι τής έλεύσεως τού Γρηγορίου τού ε'. 1798-1808,Έλασσώνος 1808-1819, 

δτε αποθνήσκει Φεβρουάριου 3. Μετέβη εις Άρταν ώς ε'ξαρχος καί πολύ 

ώφέλησεν εκεί. (σελ. 42 τόμ. Β'. των κατά τον αοίδιμον Πατρ. Γρηγ. τον ε'. 

δρα καί Μαθά Β'. έ'κδ. έν σημ.273 τέλος) 1818-1819 έχρημάτισε Σηλυβρίας, 
δρα Γεδεών, Χρ. Π. Άκαδ. σελ. 187). 

Επισκοπικοί κατάλογοι. 229 

Παΐσιος, τφ 1818 πρώην Σηλυβρίας ών, πρότερον Σταγών. Ούτος τφ 

1818 κατά Μάϊον ύπογράφει τό σιγίλλιον τής έν Άνδρο) κοινής Σχολής των 

Ελληνικών μαθημάτων τό δημοσιευθέν έν τφ λογίψ Έρμη (ετει 1818 σελ. 

595-603). Γεδεών: Χρον. Π. Ακαδημίας σελ. 185-187, ένθα δεν σφάλλε¬ 

ται περί τήν χρονολογίαν τής εκλογής· ήν τής Μεγ. Σχολής Σχολάρχης. (°Ορα 

Κουρούτσεσμε σελ. 49, καί σημείωσιν). Τούτον άποθανόντα τω Ίανουαρίφ 

τού 1822 διεδέξατο δ δσιώτατος πρωτοσύγκελλος 

Σαμουήλ, δστις, ώς σημειούται έν τοΐς πατριαρχικοΐς κιόδιξιν, «διά τάς 

άναφυείσας διανέξεις καί ανωμαλίας καί τάς έκ τούτων δυσαρέσκειας έξώσθη 

διά υψηλού βασιλικού δρισμού καί παρητήσατο τον Σεπτέμβριον τού 1824 

διεδέξατο δ’ αυτόν δ 

Νικηφόρος, δ έκ Λέσβου, πρώην μέγας πρωτοσύγκελλος, άνήρ άμοιρος 

παιδείας, δστις αποθνήσκει έπί Ανθίμου τού Δ' τφ 1850, διαδέχεται δ3 αυτόν 

τον Αύγουστον ό Κρήτης 

Χρύσανθος, ον τή 15 Νοεμβρ. 1857 διορισθέντα Σμύρνης διαδέχεται 

ό Σμύρνης 

Παΐσιος, (Οίκονομ. Σωζόμενα τόμ. Α' σελ. 430). Ούτος ήν μέγας 

Πρωτοσύγκελλος, έξελέγη δε τφ 1853 Σμύρνης μέχρι τού 1857· είναι δ μετά 

ταύτα τά πάτρια άποταξάμενος δόγματα καί τή Βουλγαρική εξαρχία προσκολ- 

ληθείς. Ούτος καθηρέθη τή 25 Φεβρουαρ. 1861, άνθ’ ού αυθημερόν έξελέγη 

δ Ξάνθης 

Πανάρετος, ούτος ήτο ιερομόναχος, αιτήσει δέ Ιωακείμ τού Β' οντος 

τότε Κυζίκου, εγένετο Λαμψάκου κατά τό 1851. Άλλα καί ούτος αχάριστος 

καί αγνώμων έφάνη τή έκθρεψάση μητρί Εκκλησία καί μητρικώς περί αυτού 

προνοησάση. Αντί τούτου καθαιρεθέντος τή 19 Ίανουαρίου 1872 άνεδείχθη 

Φιλιππουπόλεως δ Έλευθερουπόλεως 

Νεόφυτος, δστις διωρίσθη Έλευθερουπόλεως τφ Νοεμβρίω τού 1867, 

αρχιδιάκονος ών τού Άμασείας- μετέπειτα έγένετο Άδριανουπόλεως, αντί τού 

εις Νίκαιαν προεδρικώς μετατεθέντος Διονυσίου καί νυν εις Άγιον "Ορος 

έφησυχάζοντος, επειδή παρητήσατο κατά Μάρτιον (;) τού 1886. Μετά ταύτα 

δ πρφην άγιος Καμπανίας κυρ 

Γρηγόριος, ό νύν Τραπεζούντος καί ειτα δ μέγας Πρωτοσύγκελλος 

Ιωακείμ, ό Εύθυβούλης (τω Νοεμβρίφ;) τού 1885 χειροτονηθείς. 

ΦΩΤΙΚΗΣ 

"Ορα δέ περί Φωτικής τού Δ. Α. Παναγιωτίδου έν τόμ. Κί' τού Έλλ. 

Φιλ. Συλλόγου, πού ε'κειτο ή Φωτική σελ. 30 δπου παραπομπαί παρά τφ 

Λογίφ Ίατρφ άναφέρονται. 

Ιωάννης, 451 καί ό 

ΤΓ/1 άριος, 529. 
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Διάδοχος, επίσκοπος Φωτικής (εν τφ Τλλυρικφ) εν τοΐς χειρόγραφόις 

του Μετ. του Π. Τάφου ενταύθα άνεκδ. 1) Περί τελειότητος 2) λόγος ασκη¬ 

τικός εν χργ. ύπ’ άριθ. 45 (νέα άρίθμησις). Χειρογρ. εν τφ Έθνικώ Π. 831 (ε) 

του μακαρίτου Διαδόχου Έπ. Φ. τής Ηπείρου τοΰ Ιλλυρικόν Λόγος 

ασκητικός κεφ. ρ». χργρ. 541 (131) περιέχει και Μάρκου Διαδόχου 

επισκόπου Φωτικής πρακτικά κεφάλαια ρ' ών προηγούνται οί ήθικο'ι Γ όροι. 

Χειρόγρ. τεύχος υπ’ άριθ. 548 (184) περιέχει Μάρκου Διαδόχου Φωτικής 

Λόγους ασκητικούς, ών προτέτακται διήγησις έκ των Γεροντικών. Επίσης κα'ι 

τό ύπ’ άριθ. 549 (185) περιέχει και λόγους Μάρκου Διαδόχου Φωτικής. 

Όρα και Παπαδοποΰλου Κεραμέως, Τεροσολ. Βιβλ. Α' 143 και Σάρρου, 

ΙΙαλαιογραφικά. 

Φλωρέντιος, Έγκώμιον εις "Αγιον Στέφανον εν τφ Ε' τόμφ των 

Άναλέκτων τής Τεροσολ. Βιβλιοθήκης. 

ΧΑΛΔΙΑΣ (ή Χαιριάνων) 

Ήτο επισκοπή και προεβιβάσθη εις αρχιεπισκοπήν οΰχι έπ! 

Θεολήπτου, άλλ’ έπ! του διαδόχου αΰτοΰ 

Σιλβέστρου, 1624 (Τεροσολ. Βιβλ. Α' 214) και είτα εις μητρόπολιν. 

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1 

Σειρά τις ευρηται έν Εοΐιοδ ά’Οτίβηί τόμ. Γ', Δ'. Βλ. κα! Πΐοίΐοπη3ΪΓ6 

(ΙΆτοΙιέοΙ. ΟΐΓ&ίβηηε άε Είΐατ^ίε υπό Οεώτοί Εβοίετς. έν λ. ΟΗαΙοέ- 

άοίηο, άλλα των προ τής Άλώσεως και έν XI τής Εοΐιοε ά’ΟπεηΙ: 347. 

Εύλάλιος, επίσκοπος έν Ιπεοπρΐ. ΟΙιτέΒεηπεδ άε Βίΐ:1ιγηίε (Β. Ο. 

ΗεΙΙεη. 1878 Μ&ί^ιιίπ και Έφημερ'ις Ανατολή 7 Απριλίου 1877). Έπ! 

Θεοδοσίου του Β' περί οΰ όρα κα! έν Οΐιαίοέάοίηε σ. 127 τοΰ τόμ. XXIII 

εεοοηάθ Ρ&τΐΐο τοΰ Λεξ. Ο-αότοΙ, Ατοΐιέοΐ. ΟΙίΓείίθΐιπε. 

Νεκτάριος, ό τέως Τζιας κα! Θερμίων 2. 

Νικήτας, Ε. Φ. Συλλ. XVII 38-42, Κεραμέως. 

Τιμόθεος, παραιτεΐται τφ Μαΐφ 1620 κα! διαδέχεται 

Ιωσήφ, τφ Τουνίφ. 1620 ίνδ γ' Β: 11. 

Ισαάκ, όστις έγινε (επιβάτης) πατριάρχης (όρα Π. Π. Γεδεών). 1630, 

άλλα δεν έπρόφθασε καββαδοφορήσαι κα! ενθρονισθήναι, καθηρέθη δέ κα! 

έξωρίσθη εις Ουγγαρίαν, όθεν έπανελθών έγινεν Καισαρείας ύποβιβα- 

1 Εις τά κατάλοιπα σώζεται επιστολή λογίου τινός έρωτώντος τον Μυστακίδην περί 
τοΰ Παχωμίου (βλ. κατωτέρω) και όπισθεν σώζεται σημείωμα τοΰ άρχειοφύλακος των 
Π/χείων διακόνου Ιακώβου περιέχοντος σημειώματα περί μητροπολιτών Χαλκηδόνος· 

ως πηγή δέ σημειοϋνται διά των Α. Β. Γ. γραμμάτοαν, προφανώς κώδικες τοΰ Πατριαρ¬ 

χικού Αρχείου. 

2 Υπόμνημα Χαλκιδικής Νεκταρίου επί Λουκάρεως 1638 Ίουν. 10 Ινδ- ιγ' Α. 218. 
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σθέντος τοΰ μητροπολίτου Καισαρείας Έπιφανίου έπ! Λουκάρεως τό Γ' 

Α' 216-262/3. 

Παχωμίου,1 υπόμνημα θανόντος Νεκταρίου έπι Νεοφύτου τοΰ Γ' 1637 

Φεβρ. ινδ. ε' Α' 301. 

Κωνστάντιος, 1706. 

Παρ&ένιος, 1722. 

Νικόδημος, 1731. 

Καλλίνικος, 1736, 1744, Κεραμέως, Βυζ. Χρον. τόμ. Θ ', σ. 275. 

Γαβριήλ, καθαιρείται, εις υπόμνημα τοΰ 

Ίωαννικίου, 1747 Όκτωβρ. ινδ. ια'. Καθηρημένου Χαλκηδόνος Γαβριήλ 

άθώωσις κα! άποκαθαίρεσις, εις Νικομήδειαν 1748 Όκτωβρ. ίνδ. ιβ'. 

Ίωάσαφ, καθαιρείται. 1761 Τουλ. ίνδ. θ' Γ'= 94*β Χαλκηδόνος, λαφ 

κα! κλήρφ παραινετική Ίωαννικίου τοΰ Καρατζά ϊν’ ανελλιπώς άποτίση τφ 

νέφ Χαλκηδόνος. 

Ίωαννικίφ, τά άρχιερατικά δικαιώματα 1761 Τουλ. ίνδ. θ'. 

Παρ&ένιος, θανόντος Ίωαννικίου 1770 Ζ. 12 (1774, Κεραμεύς). 

Παρ&ένιος, άπό Σηλυβρίας, θανόντος Παρθενίου Ζ. 13 

*Ιερεμίας άπό Βιδΰνης, καθαιρεθέντος Παρθενίου και τοΰ Τερεμίου^ 

(Τερεμ. 1792 - 7 Κεραμεύς, Βυζ. Χρον. τόμ. ιθ' σ. 274). 

Γεράσιμος, ό άπό Θεσσαλονίκης, θανόντος Τερεμίου 

ΧΕΡΡΟΝΗΣΙΟΥ (Χερσώνος). 

Αναστάσιος, Τάφος αΰτοΰ έν Σινώπη. Ο. I. Ο. 9261. Οί έκδόται 

σημειοϋνται: Οΐιοτεοπΐδ ορΐοοριίδ ςααηΐο νίχεπί ίτ&άίΠιηι ηοη τεροπ. 

Χίον 

"Ορα Χιακά Χρονικά τεΰχος Β'. Άθήναι 1914. (Σημείωσις 1926). 

Γαβριήλ, περί τό 1575, Τιιπ:ο§ύ. σ. 506, άριστον τό έν φΰλλ. 307 Ρ 

έγγραφον, πατριαρχ. κα! συνοδικόν γράμμα σιγιλλιώδες έν έ'τει ,ζρλ' μην!· 

Φεβρ. κε'. ίνδ. ε'. γενόμενον έπι Κυρίλλου. Έν αΰτφ φέρεται «διατηρηθέντος 

μέχρι τής ίερατείας τοΰ κυρ 

1 Έν επιστολή πρός Μυστακίδην παρακαλεΐ ό Μηλιόπουλος νά τον πληροφόρηση 
εάν υπήρξε μητροπολίτης Χαλκηδόνος άκμάσας κατά τό 1641, διότι έν μια εϊκόνι έν 

Χαλκηδόνι «κάτωθι έν τή άνδρώα φέρονται μέ ελληνικούς χαρακτήρας τά έτη ΑΧΜΑ 
ν (1671) και ΑΨΟΘ (1779), καί ών ή μέν πρώτη χρονολογία είναι τής κατασκευής, ή δέ 
» δεύτερα τής άνακαινίσεως, μάλιστα δέ, άναγινοΐσκονται μετά τό ΑΨΟΘ και τά εξής: 

» Μαρτίου ΚΕ έν ήμέραις Παχιομίου, μητροπολίτου Χαλκηδόνος, έπιτροπευόντων 
» Ματθαίου μονάχου, Γεοιργίου Θεοδιορου, Συμεών, Γεωργίου καί Παναγιώτου. "Ωστε 
τό γε έμήν ιδέαν τό 1641 είναι τής κατασκευής επί τοΰ μητροπολίτου Παχωμίου, άλλα 
τό 1779 τίνος είναι; μήπως καί κατ’ εκείνην την έποχήν είχε καί άλλον Παχώμιον; εις 
τά Βιθυνικά των Μ. Κλεωνύμου καί Χρ. Παπαδοποΰλου δέν εύρον τοιοΰτον τι*. 
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'Ιππολντον, 1585 Χίου1 και του μετ’ εκείνον κυρ 

Μητροψάνονς, δ μετ’ αυτούς χρηματίσας μητροπολίτης κυρ 

Συμεών 2, πάσι τρόποις και μυρίοις μηχαναΐς άπέσπασεν αυτά από τής 

πατριαρχικής δεσποτείας και προσεκόλλησεν οπωσδήποτε τή μητροπόλει αυτού 

αδικώτατα ήν τινα προφανή αδικίαν και περιφρόνησιν μή ανεχόμενη ή μετριό- 

της ημών, ώς χρέος έ'χουσα_γράφει και αποφαίνεται έν άγίω πνεΰματι 

γνώμη συνοδική των τε άγιωτάτων πατριάρχων τού τε Αντιόχειας κύρ Κυρίλ- 

λου και τού Τεροσολύμων κύρ Θεοφάνους, και των καθευρεθέντων ίερωτά- 

των— ΐνα από τού νύν καί εις τό εξής ώσι καί όνομάζωνται τά προρρη- 

θέντα δύο χωρία ταύτα έν τή νήσφ Χίω τό Πυργίον καί ή Βολισσός 

πατριαρχικά Σταυροπήγια καί υπάρχω σι έν τή υποταγή τής καθ’ ημάς τού 

Xου Μεγάλης Εκκλησίας καί διοικώνται καί κυβερνώνται υπό τού κατά 

καιρούς οικουμενικού πατριάρχου.... μή τολμώντος τού τε νύν μητροπολίτου 

Χίου κύρ 

Ιγνατίου, (1618 Ζολώτα) καί των καθεξής έναντιωθήναι τή παρούση 

ταύτη πατριαρχική ημών καί συνοδική άποφάσει. Έπί δέ Ανθίμου επίσης 

έπεκυρώθησαν τά επί Κυρίλλου. Τά δύο ταύτα χωρία έδόθησαν εύηργέτημα 

τψ χρησιμωτάτφ καί περιφανεΐ άρχοντι Μισέρ Μικέ Καββάκω διά τάς πολ- 

λάς χάριτας καί συνδρομάς καί βοήθειας, άς άπήλαυσε δ πρφην Πατριάρχης 

κλπ. μετά τών εν τοΐς δρίοις αυτών χωριδίων Σιγυρούντος, Μάρκου, Φοιτά 

καί Πυραμά. 

Τού Ιγνατίου παραιτησαμένου ό 

*Αμύγδαλος, Ίεροσολυμιάδος δ λ 1632. 

Ματ&αΐος, ,αχλδ' (1634) Όκτωβρ. δΊ·ΐ ίνδ. γ'. Άλήθ. Β'. 669. 

Κύριλλος, 1639. Αυτόθι 686, καθαιρεΐται έπί Παρθενίου καί γίνεται δ 

Παρ&ένιος, ,αχλδ', αυτόθι, ΐνδ. ζ' μηνί Νοεμβρίου Έν τοΐς Χιακοΐς 

Χρονικοΐς τεύχος Β'. 1914 άναφέρεται μετά τον Ιππόλυτον (1δ66) κατά τό 

ΙδδΟήδν διεδέξατο ό Θεόφιλος (άνεξέλεγκτον). Πβ. καί Αλήθεια έ'νθ’άνωτ. 

Ιερεμίας, 1642. 

Γαβριήλ, 1651. 

ΠαρΌ'ένιος, δ μετέπειτα τφ 1656 Πατριάρχης Κων/πόλεως, δ δι’ άγχό- 

1 Έν έτέριμ σημειώματι τάδε: 1575-1578 καί Τουρκογραικία, 279. Επιστολή αυτόθι 

σελ. 306 - 308 καί επιστολή τοΰ Μαργουνίου προς τον 'Ιππόλυτον ορα Νεοελ?α}ν. Φιλολ. 

Σάθα σελ. 217. Εε βαϊεη Τ, 932-964, Ήν πρότερον Μηθύμνης Μαυροκορδ. !Β*βλ.. Παρ. 

τοΰ ΙΕ' τόμου, τόμ. ΙΖ'. σελ. 52 καί παράρτημα αύτοΰ σελ. 93. Σακελλίων. επιστολή 97ιι 

προς Ιππόλυτον τοΰ Μελετίου Πηγά: Νοί. Βγζ. Ζγ§οηΐ3ΐ38 σ. 135 

2 Συμεών τω 1593 έν τοπική συνόδφ έπί Ίερεμίου (σελ. 75 τής Μαυροκορδατείου 

Βιβλιοθήκης, παράρτημα τοΰ Π1™ τόμου). Ό Ζολώτας μέχρι τοΰ 1609. 

’Ιίσαΐας £ολώτμ. 
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νης θανών έτάφη εν Χάλκη (Κωνσταντ. Έλάσσον. Συγγρ. σ. 155) τφ Σαβ- 

βάτω τού Λαζάρου τφ 1657. 

Νεόφυτος, περί τό 1655. 

Γεράσιμος, κατά τό 1659 παραιτηθείς. 

Θεοφάνης, κατά τό 1662 καθαιρεθείς. 

Μελέτιος, κατά τό 1662 από Αχριδών, προεδρικώς. 

Ιγνάτιος, τού 1667, πρόεδρος Χίου. Υπογραφών έπί Παρθενίου τού 

Δ'. έν έγκυκλίω συνοδική, (έτος Γ'. Έκκλ. Άλήθ. σ. 598). 

Γρηγόριος, περί τά 1676. 

Ιάκωβος, περί τό 1680 από Λαρίσσης, τφ δέ 1682 έγένετο πατριάρ¬ 

χης Κ/πόλεως. 

Γρηγόριος, τφ 1691 έπί Καλλινίκου τού Άκαρνάνος. Έν σιγιλλίω τής 

άνασυστάσεως τής Μ. Σχολής πραγματική βοήθεια τού Μανωλάκη. (Έλάσσ. 

Συγγρ. σ. 352). Αλήθεια 1880 (3 Δ/βρίου) μετατυποι έκ τών μετά την άλωσιν 

τού Ύψηλάντου 204-8 τό σιγίλλιον. Άληθ. Β' 191. Τον Γρηγόριον διεδέξατο 

τφ 1796 εν Χίω δ 
Γεννάδιος, (31 Μαΐου) δ τφ 1714 Ήρακλείας γεγονός. Ήν έκ Λερού. 

Είτα τφ 1714 δ ανεψιός τού Γενναδίου 

Γεράσιμος, δν δεν έδέξαντο οι Χϊοι, μεθ’ ολας τάς συμβου?νάς τού 

πατριάρχου Κοσμά τοΰ Γ' τού άπό Ά/.εξανδρείας, άνθ’ ου προεχειρίσθη 

δ αΐτηθείς παρά τών Χίων επίσκοπος Κυδωνιών 1 

Δανιήλ, (1728;-1741) ου υποσχετικά γράμματα εις τον προ αυτού 

Γεράσιμον περί άποκαταστάσεως τών πραγμάτοιν καί κτημάτων του Ιν Χίφ 

εδημοσίευσεν ό κ. Γεδεών έν Έκκλ. Άληθεία έτ. Γ' 546- 547. Ήμερολόγιον 

1889 σ. 198. 

Διονύσιος, 1741- 1760 (;) δ Σαμοθράκης δ τή 27 Φεβρ. 1762 είς 

"Εφεσον προαχθείς 2. 

Κοσμάς, ου δαπάνη έξεδόθη τό έξολομογητάριον τού Πατριάρχου Καλ¬ 

λινίκου τού Δ' (“Ορα πρόλογον έκδ. Β' Κων/πολις 1837 καί Έκκλ.Αλήθεια 

έτος Γ' σ. 779 3. Αντί τού Διονυσίου δ 

’Αγάπιος, πρφην Βιζύης καί Μήδειας. 

Νικηφόρος, 1764. 

Γαβριήλ, 1789. Αλήθεια Β' 263, καί Αρπΐ σελ. 710. 

Διονύσιος, περί τό 1800. 

Μητροφάνης, 1804. Αλήθεια Α' 292. 

1 Ό Γεράσιμος τφ 1717 έγίνετο Νίκαιας, εΐτα δέ τφ 1726 Ήρακλείας. 

2 "Ετερον σημείωμα: Διονύσιος κατά χειρόγραφον τοΰ Ζολώτα άπό τοΰ 1741, κατά δέ 

Έκκλ.’Αλήθειαν έτος Γ'σελ. 156 εύρον αυτόν τό 1747 έξης. Αλήθεια Α' 231 1 Αρτΐΐ 611, 

? Ομτος παρεμβάλλεται άνευ χρονολογίας, 



234 Βασιλείου Α. Μυστακίδου 

Πλάτων, 1817-1822, δ Φράγκου δη ς περί οΰ ΐδε τα έμά γραφόμενα έν 
Έβδομάδι άριθ. 11δ και 135 ι. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

'Α&ανάσιος, τφ 1550, προς δν έπέστελλεν δ Παχάιμιος Ρουσάνος. 
Μακάριος, τφ 1565, Τιιγοο§ύ. 173. 

Συμεών, 1593, εν τοπική Συνόδφ, (Έλλ. Φιλ. Συλλ. τόμ. 17ος καί Μ. 

Βι,βλ. σ. 75). Ουτος καθαιρειται επί Ματθαίου καί επί Νεοφύτου έγένετο τφ 

,ζρο'. Τφ 1602, Μαΐου 28, εξελέγη δ πρωτοσύγκελλος τής Μεγάλης Εκκλησίας 

Διονύσιος, (Έκκλ. Αλήθεια τ. Β'. σ. 781), συγχωρεΐται όμως δ προη¬ 

γούμενος καί όταν δ θρόνος μένει κενός, γίνεται αυτός τον Ιούλιον του ,ζριγ'. 

Νεκτάριος, επί Τιμοθέου (Π. Κ. 339). 

Παρ&ένιΟς, επί Πατριάρχου Νεοφύτου τφ 1734 παραιτεΐται (Έκκλ. 

5Αλήθ. τόμ. β' σ. 229 καί άντ’ αυτού εκλέγεται δ ιερομόναχος. 

Δανιήλ, 

Μακάριος, (Μαριδάκης), περί ού δρα Σάθα Νεοελλ. Φιλ. σ. 601 (1743 
καί δ έ;). 

Δανιήλ, 1747 (Έκκλ. Άλήθ. τ. Ι'. σ. 156), Τφ 1771 (Οικονόμου, Φιλ. 

Σωζ. σ. 417). Ουτος αποθνήσκει τφ Φεβρουαρίφ του 1772 καί τφ Φεβρουα¬ 

ρίφ διορίζεται δ πρώην πρωτοσυγκελλος τής Μεγάλης Εκκλησίας κύρ 

' Ιερεμίας, οστις τφ 1781 υπογράφεται έν άνεκδότω σιγιλλίφ τού από 

Π. Πατρών Γαβριήλ, Τφ Φεβρουαρίφ 1783 διωρίσθη Μυτιλήνης, ειτα τφ 

1809 Πατριάρχης μέχρι 4 Μαρτ. 1813. Ήν πρότερον Χριστιανουπόλεως καί 

Τριπολιδζάς, ήν επίσης διηύθυνεν επί 11 ετι πρφην έτι ών πρωτοσυγκελλος. 

Τφ Φεβρ. 1783 δ μέγας πρωτοσυγκελλος 

Μακάριος, ον κρίμασιν οίς οΐδε Θεός άναιρεθέντος παρά τινων κακούρ¬ 

γων εκλέγεται δ πατριαρχικός εφημέριος. 

Γεράσιμος, τφ Άπριλίφ τού 1793. 

Γερμανός. Ουτος αποθνήσκει τφ 1807 και τφ Μαρτίφ εκλέγεται δ 

θεοφιλέστατος επίσκοπος Σεβαστείας 

Γερμανός, οστις τφ 1821, Σεπτέμβριον, συν τφ Ναυπλίας Γρηγορίω 

καί Φιλοθέφ Δημητσάνης αποθνήσκει έν Τριπολιτσα (Πρβλ. Δημητζάνης 

γραφόμενα ύπ’ εμού καί έν σελ. 10 τού εγχειριδίου τού Θ. Ζαφειροπούλου 

«οί αρχιερείς καί οί προύχοντες έν τή φυλακή τής Τριπόλεως». 

ΩΡΑΙΩΝ 

Δανιήλ, δ μετά ταύτα Θηβών τφ 1626, άνθ’ οΰ μετατεθέντος δ από 
Διακοφτού 

Δωρόθεος. 

1 Μέχρι τοϋ 1566 της Χίου υποκείμενης τοΐς Γενουάταις Ίουστινιανοϊς μητροπολί¬ 
την ή Χίος δεν είχεν. "Εκτατέ δέ καιά διαλείμματα αρχιερατέυσαν οί ανωτέρω. Τδε καί 
τόμ. ΙΘ' Έκκλ. ’Αλήθειας: Χίου 1566-1623 καί Η'. σελ· 134 καί Δ'. 164. :Ιωαννίκιος 
ό Λήμνου, Χίος. 
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Β'. 

ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ- ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Α'. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ! 

ΑΦΡΙΚΗΣ 

Ιωάννης, έπίσκοπος Αφρικής Θ', αίώνος 328 Κ. Ατοΐιέοΐ. 1905, ορα 

διά πολλούς. 

ΦΥΛΗΣ (Αίγυπτου) 

Θεόδωρος, επισκόπου άπά Θεοδώρου Ο. I. Ο. IV 8646-47-48, 49. 

άπά = αββά· Αο&άεηιίε ά’Ιηεεπ. Βείΐεε ΕεΙίχεδ 1833 σελ. 195. 

Β'. ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ 

ΑΡΑΔΟΥ 

Πανϋ'ήριος, επίσκοπος, ε' ή ς' αίώνος Β. Ε. Ο. 1900 σελ. 475. 

ΒΙΡΛΝ ΣΕΧΗΡ 

’Ίδε Κωνσταντίνη (Συρίας). 

ΖΗΝΩΝΟΠΟΛΙΤΩΝ (Ίσαυρίας). 

Φιρμιανός, δ ευλαβέστατος ημών επίσκοπος ταύτης τής λαμπράς Ζηνω- 

νοπολιτών πόλεως, Ιπεσκεύασε τό ΰδραγώγιον τού “Αγίου μάρτυρος Σωκρά- 

τους. 488 μ.Χ. Έν τή αγορά (τσαρσί) νυν έν ΒταυπδΒοτξ·, Αΐΐι. 

ΜίΠ. 1911 σ. 296-7, ορα παρά Η. Όε1ε1ΐ3.)7ε έν Αη&Ι. Βοΐΐαηάίμηα όπου, 

έγραψε περί μάρτυρος Σωκράτους. 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (Συρίας). 

Θεοδό[σιος] ή [τιος]. Έάν τό πρώτον, τότε τφ 793 μνημονεύεται παρά 

Εε βαίειι II ρ. 1475. Ο.Ι.Ο. IV 8667. 

"Αναστάσιος, μητροπολίτης τού 12ου ή 11ου αίώνος. Περιοδ. τού Ρωσ. 

Άρχ. Ινστιτούτου, έτος Η'. τεύχος Γ'. σελ. 232. 

κιλικίας (Τής πόλεως Σΐς) 

Πέτρος, όσιοί» τατος έπίσκοπος έπί Μαυρίκιου τφ 596 έν επιγραφή 

αυτόθι εΰρεθείση καί δημοσιευθείση έν Β. Ο. Η τόμ. Α'. (1877 σελ. 328) υπό 

Νερούτσου. Περί τού τίτλου Όσιώτατο; έπίσκοπος δρα έν Β. 0. Η. 1877 
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σελ. 328 (Κιλικία) υπό Νερούτσου και 1883 ρ. 22 Γαλατίας καί Μυλάσων 
εν Ο.Ι.Ο. 9271. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ ΤΗΣ ΟΣΡΟΗΝΗΣ (Βιράν Σεχήρ). 

Θωμάς, Όσιώτατος επίσκοπος εν έτει _ δνω' ήτοι 8δ4 κατά την χρονο¬ 

λογίαν των Σελευκειδών ήτοι δδ3 μ. Χρ. έν τη Ε' Συνόδφ παρακαθήσας. 

Ηυηιβπη καί Ριιοΐΐδίεΐπ: Κείδε χη ΚΙείη&δίεπ, Νοιτίδγπεη. ΒογΙϊπ 1890 ψ 
σελ. 402 - 403, έδρα καϊμακάμη. 

* Σέργιος, ό όσκύτατος καί άγιώτατος υπό τού Εε ζ)ιιϊεπ μή άναφε- 

ρόμενος Ηιιπιοηπ, ένθ’ άνωτ. σελ. 404. 

Αβραάμ, εν ημέραις τον άγιώτατον ξενώνα δι’ άνάπαυσιν των ξένων 

Ηιιηιπηη κλπ. ένθ5 άνωτ. σελ. 406. Τφ 3δ6 ή 456 άγνωστος άλλοθεν. Κατά 

τό 453 ή 468 ώς διορθοΐ κάλλιον ό Ογδοοί εν Β. 0. Η. τοϋ 1903 σελ. 200 

(26ΟΛ’ έτος) Πρβλ. καί Ητιπιοηη σελ. 406, οδηγούμενος εκ του αριθμού τής 
ίνδικτιώνος 7 του έν τη επιγραφή. 

Σαμουήλ, «Έπί του αγίου επισκόπου Σαμουήλ έκτίσθη τό πανδοχεΐον 

τούτο» τό 825 ήτοι τφ 513/14 μ. X. "Άγνωστος άλλαχόθεν δ επίσκοπος οΰτος. 

Πανδοχεΐον ό διά τούς εκκλησιαστικούς ξενών. Β. Ο. Η. ένθ’ άνωτ. σελ. 201. 

ΛΛΟΔΙΚΕ1ΛΣ 

Ήλίας, μητροπολίτης, επί βοΰλλας έκ μόλυβδου. Ήγοράσθη έν Τΰρφ. 

10ου αϊώνος. δο1ι1ιπιι5εΓ§εΓ Με1αη§ε8 1895 σελ. 257. % 

ΡΕΣΣΛΦΗ ΣΕΡ ΓΙΟΥ ΠΟΛΙΣ 1 

Έν τή Εύφρατησία κείμενη ήτις την Βυζαντινήν εποχήν ώνομάσθη 

καί Σεργιοΰπολις εκ τού έπιτοπίου άγιου. Ό ΜοπΙζ2 εύρεν επιγραφήν 
έν ή μνημονεύεται 

Σέργιος; επίσκοπος και Μαρώνιος, χωρεπίσκοπος. Τήν επιγραφήν ταύτην 

ό 01ΐ3ρο1 άνεδημοσίευσεν έν τφ Β. 0. Η. 1903 (27ον έτος)3 άλλά καί προ 

τούτου ό Σιδερίδης εν τφ άρχαιολ. Δελτίφ τού Έλλ. Φ. Σ. στ. 139 τού ΚΔ- 

Κ7. τόμου (1896) καί νύν (1913) 5&δδε Μακρίδης. 

ΤΥΡΟΥ 

Θεόδωρος, μητροπολίτης Ε' καί Τ' αίώνος. Βενιιε άεδ Βί. Οτοςαεδ 
1900 σελ. 475. ι 

1 Ρήσαφα κατά Πτολεμαιον.Ό ΜοπΙζ περί έγραψε την Ρεσάφην έν Ζ. άοτ. Οβδοΐΐεοΐι. & 

ίΐίτ Ετάΐτιπιάε Βετίίη, τόμ. ΙΓ' σελ. 174 καί έξ. Οί κάτοικοι αυτής κατά τό 1269 (= 668 

τής Έγείρας) ώς έπί τό πολύ έξηναγκάσΟησαν υπό τών Μογγόλων νά καταλίπωσιν 
αυτήν καί νά μετοικήσωσιν εις Χαλέπιον καί άλλαχοϋ. Είναι ή παρά τοϊς "Αραψι... 

2 Έν Μίΐίΐι. άεε 801111113x5 ίτ. Οπεηΐ. δρΓδοΙιεπ τοϋ Βερολίνου τ. Α' τμήμα Β' 1898 γ 
σελ. 144. 

3 σ· 200. Περί τής Σεργιοπόλεως όρα Προκοπ. περί κτισμ. 113, Περσ. Πολ.13,5,20. 
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ΙΑΚΩΒΙΤΩΝ 

Εις τρίωρον άπόστασιν Ν. Δ. τού Βεσνί τού Κεσσούν σβασί έν ναω τού 

Σούρπ Άγκόπ πεπαλαιωμένου μοναστηριού εύρηται' επιγραφή συριστί καί 

ελληνιστί έν ή μνημονεύεται έν άναγλύπτοις γράμμασι πατριάρχης. 

Διονύσιος, καί επίσκοπος. 

Θεόδωρος, έννατος αιών. Διονύσιος ό Α λ ό των Ηακωβιτών εικοστός 

Πατριάρχης 818-845, σύγχρονος δέ καί δ επίσκοπος Θεόδωρος. ("Ορα 

Μοπίζ ένθ’ άνα>τ. 1898 τόμ. Α' τμ. β'. σ. 134 καί τάς αυτόθι σημειοδσεις 
καί σοφάς παρατηρήσεις). 

ΑΓΝΩΣΤΟΥ (επισκοπής). 

Θωμάς, Έν Συρία Σεΐχ-Μίσκιν επιγραφή «επί θύρας έπί τού Θεοσε- 

βεστάτου Θιομά επισκόπου, έκτίσθη δ Αρχάγγελος Μιχαήλ». Ό φίλος 

κ. Ρθδδεγ ήδυνήθη νά άνεύρη όνομα επισκόπου των μερών τούτων υπό τό 
όνομα τούτο ώς λέγει έν Β. 0. Η. 1897 σελ. 52. 

Γ'. ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 

ΑΡΑΒΙΑΣ (επαρχία). 

Ικανός καί Ιωάννης. 

Λεοντών, ικανού επισκόπου Έ ντο μ ιού επιγραφή έν Μοχεζζέκ' έτους 

των μαρτύρων 502 ήτοι 786 μ. X. "Ορα καί παρατηρήσεις τού Οαηηεαιι 

άφεύκτως, διότι ή εποχή των μαρτύρων είναι ή από Διοκλητιανού, Κ.. 

τΓΑτεΙιέοΙ. ΟπεηΙ&Ι υπό Οίχηηεαιι τόμ. VI (1904) σελ. 327 καί Εείιοδ 
ά’ΟπεηΙ ΤαΒΙεδ. 

ΒΗΘΛΕΕΜ 

Ραονλ, επίσκοπος 1169 Ο. I. Ο. IV 8736 έν Εκκλησία, τής Βηθλεέμ. 

ΒΟΣΤΡΗΝΩΝ 

Έπί τού άγιωτάτου Ίορδανοΰ (1: Ίορδάνου) άρχιεπισκόπου Βοστρήνων 
(ή επιγραφή έχει «ΒΟΟΤΡΕΝ έτελιώθη ...)». 

Ν° 175: οιι δίοπε ηε&τ Ιΐιε ά\ϊάϊ οηΐδΐάε Βίε \νο11δ οί ΒιΐδΓ&Ιχ. Σελ. 

350. Ραίεδίίπε Εχρίοπιίίοιι Ριχητί βαβιίεΐΥ δίαίεηιεηΐ: ίοΐ' 1895 έν Δον- 

δίνω. ΆΆάό: 1916 α. 

ΒΟΣΤΡΩΝ 

Ίουλιανός, άρχιεπίσκοπος Βόστρων έν έτει 407 κατά τήν χρονολογίαν 

τής πόλεως ταύτης, Χοράν ήτοι 505, κατ’ επιγραφήν δημοσιευομένην έν σελ. 

148 τής Βυζαντιακής Αρχιτεκτονικής τής υπό τού Γεχίετ καί Ριιΐΐ&η πεφι- 

λοπονημένης τφ 1864 έν Λονδίνω. "Ορα Ο. I. Ογ. 8625 λ 

Οϋαρος ’■ι. 

1 Έτερον σημείωμα; Ηουλιανός· έπί τούτου έκτίσθη ό ναός τοϋ Αγίου Σέργιου* 

Βάκχου καί Λεοντίου έν έτει υζ ίνδ. ε'. Πρβλ. Ο. Γ.Ο., 8625 καί μελέτησον αύτόθι. 
5 Ο. I. Β. τ. Δ'. 8628. Πρβλ. Ούάρον (Υαπαδ) μάρτυς ολβίου εύκτήριον. ύπ’άρ.8668. 
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ΜΑΔΗΒΑ 

Σέργιος, εν Μωσαϊκώ έπί δαπέδου τού άχυρώνος του Σουλεϊμάν Σουνά. 

Έπ'ι Σέργιου του όσιωτάτου επισκόπου ε'. αιώνος. 'Όρα ό έν Μαδηβά 

Μωσαϊκός και Γεωγραφικός περί Συρίας, Παλαιστίνης καί Αίγυπτου Χάρτης 

υπό Κοικυλίδου εν Ίεροσολΰμοις 1897 σελ. 24 καί Ρ. Άρχ. Ινστιτούτού Η, 

1902, σ. 98. 

Θεοδόσιος, Έπί του θεοσεβ: καί όσιωτάτου Θεαδοσίου έπισκ[όπου] 

έψηφώθη τό. Έν Ίαδουδά παρά την Μαδαβάν έν επιγραφή μωσαϊκού ζ". 

ή Ζαιώνος. (Ντιονο ΒαΙΙ. άί ΑπΈοοΙ. Οΐιτΐεί: 1903 σ. 288). «Τό πάγκα- 

λον τούτο έργον τής ψηφώσεως του ιερού του του καί σεπτού οί'κου τής άγιας 

καί άχράντου Δεσποίνης Θεοτόκου σπουδή καί προθυμία του φιλοχρίστου 

λαού τής πόλεως [Με]δάβων, μηνί Φεβρ. ήοδ, ίνδ. ιε'. (6074). 

ΜΑΞΙΜΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (Αραβίας). 

Πέτρος, Διομήδους, Επίσκοπος Μαξιμιανουπόλεως ενθάδε κεΐται, 8υ£- 

ίτα§απί: άιι πιοίΓοροΙ. ΒοδΙτα οαρϊίμΐ οϊνϊΐε τεΗ°·Ϊ6ΐΐ56 ά& Ια ρτονΐηοο 

ά’Ατ&όίε. (σ. 185), όε Ια ΒίόΗοΙΙιέφπε άε Ι’έεοίε (1θ5 ΗαιιΙοδ Είαάοε 1895. 

Πέτρος, Θεοφίλου επίσκοπος Μαξιμιανουπόλεως ενθάδε κεΐται Ο. I. Ο. 

9147 έν Παλαιστίνη. 

ΠΕΤΡΑΣ τής έν Παλαιστίνη. 

Ιωάννης, επίσκοπος η-θ' αιώνος. Κ. Ατεΐιέοΐ. 1905 σ. 325. 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (Παλαιστίνης). 

Πολυεύκτου, όσ(ιωτάτου) έπισκό(που) του Θαλασσομαχία(;). Έν επι¬ 

γραφή άνεγέρσεως ναού του αγίου Γεωργίου, άνευ χρονολογίας εν λΑμμάν 

πέραν του Τορδάνου α αΐοαίετ α Ια ΠδΙε τής Φιλαδέλφειας. Β. Βΐόΐίοϋΐιεομιε 

1908 σ. 568. 
Δ'. ΚΥΠΡΟΥ 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

Πλούταρχος, άρχιεπίσκοπ. έτ. 648 μ.Χ. Ο. I. Ο·. IV 8663. 8ο1ι1ιιιιιΙ>ει·<τβι\ 

ΤΑΜΑΣΕΩΝ 

Χρύσανθος, Πρόεδρος Ταμασέων (εϊο) έτει ,αψςζ' Απριλίου α'. εις 

τά λιβάδια τής Λύσης, μεταξύ Λάρνακος καί Φαμαγοΰστης έν τινι μεγάλη 

αιθούση τοϋ τσιφλικιού τού λεγομένου άε Ια Οοηιΐε ελληνιστί φέρεται επι¬ 

γραφή έκ 12 στίχων, μνημονεύουσα έν τώ 7“ καί τό όνομα τού μέρους Κον- 

τέα. Β. Ο. Η. 1896 σ. 345. 

ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 

Σολομών - οντος μητροπολίτου ίη νίεο Μοτάειικ Καρραάοεϊαε ίπ 

ροτία Εεεί. 40, ιιΐ ΟΓεάίΐατ, πΊατΙ:γπιπι. 

Ο. I. Ο. 8693 ή Τεχΐετ Πεδοχϊρί:. II, ρ. 35. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λ. ΜΥΣΤΛΚΙΔΗΣ 

ΤΟ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΠΑΡΕΚΚΑΗΣΙΟΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΟΥΣΕΣ 

ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙ ΑΥΤΟ ΧΩΡΟΣ 

Εις προγενεστέραν ημών μελέτην, δημοσιευθεΐσαν έν τώ περιοδικώ 

«Γρηγορίω Παλαμα», ώμιλήσαμεν περί μιας παραδόσεως, διαστιζόμενης 

παρά τοΐς έκκλησιαζομένοις έν τω έπί τής οδού Κισσάβου κειμένφ παρεκ¬ 

κλήσια) τώ τιμωμένω νυν έπ3 όνόματι τής Παναγίας Έλεούσης. Κατά τήν 

παράδοσιν ταύτην ο ναΐσκος μετά των περί αυτόν οικημάτων άνήκεν εις 

μοναστηριακόν συγκρότημα1. 

Νΰν σκοπόν έχομεν νά περιγράψωμεν καί μελετήσωμεν τό παρεκκλήσιον 

μετά τού περί αυτό χώρου, δι’ ά ούδείς που σχεδόν λόγος έγένετο 2, έν συνεχεία 

δέ, βασιζόμενοι έπί παρατηρήσεων τινων καί έρευνών, νά ένισχύσωμεν τήν 

ανωτέρω μνημονευθεΐσαν παράδοσιν. 

Διά πρώτην φοράν έπίσημος μνεία αυτού γίνεται, καθ’ οσον εγώ γνω¬ 

ρίζω, έν τινι πίνακι τών έν Θεσσαλονίκη ευρισκομένων ναών, δστις άπεστάλη 

υπό τής Τέρας Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης τή 8 Όκτωβρίου 1918 εις τό 

Ύπουργεΐον τών Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως εις άπάν- 

τησιν τής Υπουργικής έγκυκλίου ύπ5 άριθ. 22658/31. Ό πίναξ ούτος χωρίζει 

τούς σωζομένους ναούς κατά ενορίας· έν τή ενορία δέ τού 'Αγίου Γεωργίου 

άναφέρεται καί ή εΐρημένη μικρά εκκλησία3, ήτις παρουσιάζει ενδιαφέρον 

καί διά τάς ύπεράνω τού τόξου τής 'Αψΐδος εύρισκομένας τοιχογραφίας, 

τάς μόλις προ έτους άποκαλυφθείσας διά χής άνυψώσεως τής προ πολλών 

έτών ύποστάσης καθίζησιν στέγης. 

' Α. Βακαλοπούλου, Τρεις οίκοι Βυζαντινού ρυθμού έν ΘεσσσΑονίκη, «Γρη- 

γόριος ό Παλαμας» τόμ. 19 (Θεσσαλονίκη 1935) σελ. 316. 

2 Είχον ήδη προχωρ7]σει εις τήν μελέτην τοϋ παρεκκλησίου τούτου, οτε ό έν τφ 
Πανεπιστημίφ Θεσσαλονίκης καθηγητής κ. Εύαγγείίδης μοί άνεκοίνοισεν ότι είχεν έπι- 

σκεφθή ό ίδιος τούτο ολίγον τι προ έμοΰ, κατόπιν ύποδείξεως τοϋ καθηγητού κ. Ίωάν, 

Παπαδοπούλου. Εις τον κ. Εύαγγελίδην εκφράζω τάς θερμάς μου ευχαριστίας διά τήν 
ευμενή διάθεσιν και τό ενδιαφέρον, μεθ’ ών παρηκολούθησε τήν ύπ’ έμοΰ γενομένην 
εργασίαν. 

3 Πίναξ ιερών ναών τής πόλεως Θεσσαλονίκης. Γρηγόριος ό Παλαμας τόμ. 3 

(Θεσσαλονίκη 1919) σελ. 645-649. 
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- Ουδέν σημεΐον εξωβεν όρώμενον προδίδετ ϊήν^ ΐπαρΕιν τού ν«ΐ™ου 

τούτου, όατ,ς εΰρίοχεται Ιν τφ μυχφ τής αδλή; τής βπι της οδού Κ,σοαβοτ 

Χίας τού X. Σωτηρίου, ,ιεθ’ ής Ινοΰτα,, δύναταί τις νά βιπρ, εις εν οιχο- 

δόμημα Έν τη αύλή διαχρίνε! τις μαρμάρινα λείψανα παλαιών οικοδομά. . 

Κντείο» 4*^ διερχομένης χάτωθεν τής ϊδιωτιχής οιχ.ιας χαι *.« 

οψι( (£) Ια ί<Γ<ύ Ιι< 

Τ' * 
.1 ^ 

(--360—0^1/ (Ρ 

^ _ΤΡΜ>4 ^ £0. ζύ* ίύΜ 

Είκ. 1. Ιίαρεκκλήσιον Παναγίας Έλεούσης. Κάτοψις και τομαι. 

μ.χρας ττνος θΰρας προς Ν. άνοιγομενης, εϊσερχόμεβα εις τον ναΐσκον, ου_ή 

ίπιφάνεια τού εδάφους εδρίσχεται είς πολύ χαμηλότερου επίπεδον η η «ο 

περός οίχημάτων. Οδτω τό έδαφος τού ναίοχου είναι χατα Ο,όο περίπου βαδυ- 

τεοον τού τής οίχίας. Τό βάθος αίξάνει δίαν η οόγχρ.σις γίνεται προς τας 

άλλας πέρ,ξ οίχίας, Ιξ <* συμπεραίνουν δτι τό_σημερινόν έδαφος «νυψωθη 

διά της επί ερειπίων άνεγέρσεως νέων οικοδομών. 
Τό παρεκχλήσιον έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλόγραμμου μήκους 

4 50 μ. καί πλάτους 3.10 μ. (Εΐχ. 1). Έχ τού τέμπλου, το οποίον, πιθανώς 

άλλοτε ή το μαρμάρων, οόδέν ίχνος Ισώθη. Ή νυν άποοτασις αυτου απο 
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Είκ. 2. Τοιχογραφία τής Πλατυτέρας εν τή Αφΐδι. 

παλαιαί χίραμοι, Δς *«ί δοχ,μαστιχαί τινες Ιντομαί Μ «Δν Ιοωτεριχών, μάς 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥ2ΑΝΤ. Σπουαον, 6τος 1Β. 
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ύποστή κλίσιν αί βάσεις των έχουν μεγαλύτερον πάχος. Ούτοι έκαλύπτοντο 

άλλοτε διά τοιχογραφιών, <δν μέρη τινά διασφζονται νυν εύκρινώς εν τη 

ανατολική πλευρά. Τά έπί των άλλων πλευρών ευρισκόμενα τμήματα τοιχο¬ 

γραφιών δεν διακρίνονται καθαρώς. Όπωσδήποτε καλώς διασφζεται εις τό 

κοΐλον τής 'ΑψΙδος ή εικών τής Πλατυτέρας των Ουρανών μέ τάς χεϊρας 

ΰψωμένας έν στάσει δεήσεως (Είκ. 2). Προ του στήθους αυτής εύρίσκεται τό 

θειον βρέφος. Ή εικών αΰτη ύπέστη εσχάτως άνακαίνισιν, ώστε ή ακριβής 

Είκ. 3. Τοιχογραφίαι επί του ανατολικού τοίχου τοδ Παρεκκλησίου. 

περιγραφή των χρωμάτων, ώς και ή χρονολογία αυτής νά καθίσταται εξαιρε¬ 

τικούς δύσκολος. Γενικώς μία ευγένεια χαρακτηρίζει τήν φυσιογνωμίαν τής 

Παναγίας, ής οι μάλλον μεγάλοι οφθαλμοί άναδίδουν έκφραστικώς βαθεΐαν 

μελαγχολίαν. Τό πρόσωπόν της είναι κανονικόν φοειδές μέ επίσης κανονικά 

μέτωπον καί χείλη, ρίνα δμως μακράν. Τά χρώματα είναι μάλλον σκοτεινά, 

ή σκοτεινότης δέ αυτών έπετάθη άργότερον ένεκα του καπνού ιών επί τής 

' Αγίας Τραπέζης άναπτομένων κηρίων. Τό χρώμα του βάθους φαίνεται δτι 
ή το καστανόν. 

Τήν παρυφήν τοΰ τόξου τής 'ΑψΙδος διατρέχει λωρίς, περιέχουσα κατά 

μικράς αποστάσεις εφθαρμένας κατά τό πλεΐστον προσωπογραφίας αγίων εν 

εγκολπίοις, τά όποια συνδέονται μεταξύ των διά κλάδων φυτών (Είκ. 3). 

Έν τφ βάθει τής άριστεράς καί μικράς κόγχης τής προθέσεως διακρίνει 
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τις μόνον μέ φώς τήν νυν κατεστραμμένην ώς επί τό πλείστον εικόνα τού 

Ιησού ώς «άκρας ταπεινώσεως». 

"Ανωθεν των κογχών καί εκατέρωθεν κεκοσμημενου επίσης παραθύρου, 

ού αντίστοιχον υπάρχει και εν τή δυτική πλευρά, διασφζονται δύο σειραί 

εικόνων, αΐτινες χωρίζονται διά βαθέως κοκκινωπών ταινιών. (Είκ. 3). Ή ανώ¬ 

τερα, ήτις επιστέφεται μέ παράστασιν τής χειρός τού Θεού έν έγκολπίφ, παρι¬ 

στάνει δύο προτομάς αγγέλων έν εγκολπίοις επίσης, άνά μίαν εκατέρωθεν τού 

παραθύρου. Ή κατώτερα διασφζει τέσσαρα πρόσωπα εν προτομή, θυο 

γυναικών καί δύο άνδρών εκατέρωθεν τού ρηθέντος παραθύρου. Προς τό 

παράθυρου είκονίζονται οί άγιοι καί παραπλεύρως αυτών αΐ άγιαι. Προς τά 

αριστερά τού παραθύρου άνέγνωσα τάς μόλις διακρινομένας έπιγραφάς: 

'Αγία Ελισάβετ, "Αγιος Γρηγόριος, "Αγιος Ζαχαρ ίας. Επειδή 

όμως προς τό μέρος τούτο είκονίζονται, ώς εΐπομεν, μόνον δύο πρόσωπα, 

προκύπτει νύν τό πρόβλημα ποια έκ των τριών ονομάτων αντιστοιχούν προς 

τά πρόσωπα ταύτα. Τό πιθανώτερον είναι οτι εδώ έχομεν τήν παράστασιν 

των συζύγων Ελισάβετ καί Ζαχαρίου. Προς τά δεξιά μόλις διακρίνεται σύμ¬ 

πλεγμά τι γραμμάτων ένθυμίζον τό όνομα "Αννα. Έάν πράγματι ούτως έχει, 

τότε ή ανδρική εικών πιθανόν νά παριστάνη τον "Αγιον Ιωακείμ, κατ’ αντι¬ 

στοιχίαν προς τό αριστερά ευρισκόμενον ζεύγος. Αί δύο σειραί τών εικόνων 

μέ τήν επί κορυφής έν έγκολπίφ παράστασιν τής χειρός τού Θεού ταξιθε- 

τοΰνται πυραμιδοειδούς ή μάλλον έν ειδει αετώματος συμφώνως προς τήν 

αμφικλινή κατασκευήν τής στέγης. Τό βάθος τών εικόνων είναι καστανόχρουν. 

Αξιοπαρατήρητος είναι ή καλή έκτέλεσις αυτών καί ή εν τοίς προσώποις 

διαφαινομένη λεπτότης έκφράσεως, προδίδουσα τήν ικανοποιητικήν δεξιοτε- 

χνίαν τού ζωγράφου. Ή έξεικόνισις τών προσώπων, ιδίως τής κατωτέρας 

σειράς, δεικνύει προσπάθειαν άποδόσεως τών ατομικών χαρακτηριστικών μέ 

κάποιαν συγκρατημένην αυστηρότητα. Αί εντός τών παραθύρων τοιχογρα- 

φίαι δέν διακρίνονται. 

Αί μέχρι τούδε έξετασθείσαι τοιχογραφίαι δέν είναι τής αυτής εποχής. 

Τούτο καταδεικνύεται έκ τής διαφορετικής τεχνοτροπίας. Ώς άρχαιοτέρας 

θεωρώ τάς άνω τού τόξου τής Άψίδος εΰρισκομένας, καθώς καί τήν έν τφ 

βάθει τής προθέσεως ήμικατεστραμμένην εικόνα τού Ιησού ώς «’Άκρας 

ταπεινώσεως».Ή τεχνοτροπία τών τοιχογραφιών τούτων υποδεικνύει ότι αύται 

εγένοντο προ τού 15ου αίώνος. Τών άλλων τοιχογραφιών, είτε έπεσκευασμένων 

είτε καί μή καλώς διατηρούμενων, ή χρονολόγησις καθίσταται δυσχερής. 

Αί μακραί πλευραί τού παρεκκλησίου ούδέν εξαιρετικόν παρουσιάζουν 

ειμή άσήμαντά τινα λείψανα τοιχογραφιών διαφυγόντα τήν εκ τών άσβεστω- 

μάτων καταστροφήν. Έπί τής δυτικής πλευράς, ής τοιχογραφίαι τινές έχουν 

μεταβληθή είς άμορφον μείγμα χρωμάτων, παρατηρούνται τρία τόξα, ών τό 

μεσαϊον είναι υψηλότερου καί εύρύτερον μέ άνοιγμα 0,90 (Είκ. 1,4). Οί δύο 
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πόδες των τόξων θα έστηρίζοντο, φαίνεται, επί μαρμάρινων κιονίσκων καί 

θά άπετέλουν την εκ δυσμών κυρίαν είσοδον του παρεκκλησίου (Είκ. 4) Κ Τά 

τόξα ήδη είναι κεκλεισμένα καί ή θΰρα εισόδου εΰρίσκεται, ως έδηλώσαμεν 
εν τοΐς ανωτέρω, νοτίως. 

Τό παρεκκλησίου νυν έχει ανάγκην άφ’ ενός μέν επισκευών, άφ’ ετέρου 

δέ απαλλαγής από τυχόν φόρτου των προσθηκών των διαφόρων αιώνων, ινα 

Είκ. 4. Τόξα επί τής δυτικής πλευράς του Παρεκκλησίου. 

επανέλθη εις την αρχικήν αυτού μορφήν. Έπί τή ευκαιρία ταΰτη καθαρισμός 

του σημερινού άσβεστώματος ίσως νά έφερεν εις φως και άλλα μέρη των 

τοιχογραφιών. Διασώζονται έ'τι εν αυτω παλαιοί φορητοί εικόνες άξιαι μελέ¬ 

της. Ιδίως άξιον μνείας είναι εν τρίπτυχον, διαφυλαττόμενον νυν υπό των 

ιδιοκτητών τής οικίας καί τοΰ παρεκκλησίου, εν φ παριστάνεται εν τώ μέσω 

ό Παντοκράτωρ έχων έκ δεξιών μέν την Παναγίαν, έξ αριστερών δέ τον 
“Αγιον Ίωάννην. (Δέησις-Τρίμορφου). 

Ή θέσις τοΰ ναΐσκου είναι έν τώ μέσφ τετραγώνου οικιών, αϊτινες 

άλλοτε άνήκον εις ένα καί τον αυτόν ιδιοκτήτην, άπεχωρίσθησαν δέ εις 

1 Ό καθηγητής κ. Δ. Εύαγγελίδης πιστεύει, δτι ή δυτική πλευρά είναι υπόλειμμα 
παλαιοτέρας οίκοδομής, επειδή ή κατά τοιοϋτον σχήμα θέσις των τόξων σπανίως απαν¬ 

τάται από τοΰ 13°υ αίώνος καί εφεξής. 
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μικράς ιδιοκτησίας διά γάμων καί κληρονομιών ώς παραδίδεται υπό των 

περίοικων καί ώς καταφαίνεται καί εκ τοΰ τρόπου τοΰ χωρισμού οικιών 

τινων. Μεταξύ τούτων συγκαταλέγονται καί δΰο ύπ’ έμοΰ έξετασθέντες παλαιοί 

οίκοι, διασφζοντες στοιχεία βυζαντινής κοσμικής αρχιτεκτονικής1. Τό άλλοτε 

ενιαΐον τής ιδιοκτησίας τοΰ τετραγώνου τών οικημάτων τούτων άς ληφθή 

ύπ’ ό'ψιν. 

Κατά τό Β. Α. άκρου τοΰ τετραγώνου τούτου εύρίσκεται έτερον παρεκ¬ 

κλήσιον, τό τής 'Αγίας Παρασκευής (Είκ. 5). Τοΰτο, μικρόν καί νεώτερον 

κατασκεύασμα, ερείδεται επί διασφζομένου έν καλή καταστάσεί τοίχου καθα- 

ρώς βυζαντινού, ύψους ο μ. περίπου καί πλάτους ποικίλλοντος από 0,60-1 

Είκ. 5. Παρεκκλήσιον τής Άγ. Παρασκευής. 

μέτρου. Ό τοίχος ούτος εύρίσκεται μεταξύ τών ναΐσκων τοΰ Χριστού Σωτή- 

ρος καί τής Παναγίας Έλεουσης καί εις μικράν απ’ αυτών άπόστασιν, άπο- 

τελείται δέ εκ μεγάλων πλίνθων, αίτινες συνδέονται μεταξύ των διά παχέος 

στρώματος τοΰ γνωστού έν τή βυζαντινή οικοδομική άμμοκονιάματος 2. Ό 

τοίχος έκαλ,ύπτετο άλλοτε δι’ επιχρίσματος, ώς φαίνεται έκ τίνος διασφζομέ- 

νου ίχνους· αποτελεί δέ λείψανου οικοδομής, πιθανώτατα εκκλησιαστικής, 

άφ’ οΰ εν τή θέσει ταΰτη εύρέθησαν παλαιαί φορηταί εικόνες, οΰ ένεκα άνη- 

γέρθη επί τόπου και τό παρεκκλήσιον τής ' Αγίας Παρασκευής. 

Πάντα ταΰτα, ή θέσις τοΰ ναϋδρίου τής Παναγίας Έλεουσης, τά μαρ¬ 

μάρινα λείψανα τά εγκατεσπαρμένα έν ταίς αύλαίς τών περί τον χώρον τούτον 

οικιών, τό ά'λλοτε ενιαίου τής ιδιοκτησίας αυτών, τέλος τό υπόλειμμα τοΰ 

1 Α. Βακαλο πούλου, Ένθ’ ανωτέρω σελ. 312-316. 

4 Α. ΟΙιοίδγ, V3Γί άε Μΐΐτ οΐιεζ Ιεε ΒνζΗΠίϊπδ, Ρβπβ 1883, σ. 9. 
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μεγάλου βυζαντινού τοίχου μετά τοΰ παρεκκλησίου τής 'Αγίας Παρασκευής, 

είναι αρκετά τεκμήρια διά την ένίσχυσιν τής διασωζομένης παραδόσεως, 

καθ’ ήν τό ναΰδριον τής Παναγίας Έλεοΰβης μετά των περί αυτό οικημά¬ 

των άνήκεν εις μοναστηριακόν συγκρότημα. 

Μόνον γραπτή πηγή ή άνασκαφα! εύρείας έκτάσεως κατά τήν περιοχήν 

ταΰτην πιθανόν νά δώσουν τήν ριζικήν λυσιν του προβλήματος τοΰτου. Αι 

άνασκαφαί θά έχουν αρκετόν ενδιαφέρον, καθ’ δσον, έκτος των ερειπίων τοΰ 

ζητούμενου μοναστηριακού χώρου, είναι δυνατόν νά εύρεθοΰν καί λείψανα 

κτισμάτων παλαιοτέρων εποχών, ένεκα τής γειτνιάσεως τής περιοχής ταΰτης 

προς τήν ' Αψίδα τοΰ Γαλερίου. 

Έάν ένεκα των προσαχθέντων ανωτέρω τεκμηρίων ύποθέσωμεν δτι 

υπήρχε πράγματι μονή έν τή θέσει ταΰτη, τότε ποιον θά ήτο τό όνομα ταΰτης; 

Είναι γνωστόν οτι περί τά 25 μέτρα βορείως τοΰ παρεκκλησίου τής 

'Αγίας Παρασκευής καί τοΰ βυζαντινοΰ τοίχου εύρίσκεται ό σχεδόν κατερει- 

πωμένος νΰν ναός τοΰ Χριστοΰ Σωτήρος. Ό πρφην Λεοντοπόλεως Σωφρό¬ 

νιος, στηριζόμενος επί τίνος χρυσοβοΰλλου 1 τοΰ Ίωάννου Παλαιολόγου, 

άποκειμένου έν τοΐς άρχείοις τής ίεράς Μονής τοΰ Βατοπεδίου 2, ταυτίζει τον 

ναόν τοΰ Χριστοΰ Σωτήρος μέ τό εν τφ χρυσοβοΰλλω άναφερόμενον ομώ¬ 

νυμον μονΰδριον τό «επικεκλημένον τοΰ κυρ Κΰρου». 

Τον ταυτισμόν τοΰτον ύπεστήριξε προηγουμένως ό κ. Σωτηρίου3 εις 

τήν διάθεσιν τοΰ οποίου ό πρφην Λεοντοπόλεως Σωφρόνιος είχε θέσει 

τό χρυσόβουλλον, πριν δημοσίευση τοΰτο. 

Άμφότεροι οί έρευνηταί θεωροΰν τον ταυτισμόν τοΰτον ώς αυτονόητον. 

Είναι άράγε ο σημερινός ναΐσκος τοΰ Σωτήρος Χριστοΰ τό παλαιόν ομώνυμον 

μονΰδριον; Νομίζω δτι έπρεπε νά διασταλή τό μονΰδριον τοΰ Χριστοΰ Σωτή- 

ρος άλλων όμωνΰμων έν Θεσσαλονίκη μονών, άναφερομένων υπό εγγράφων 

καί περιηγητών4. Τό κατ’ εμέ παραδέχομαι τον ταυτισμόν τον υπό των ανω¬ 

τέρω ερευνητών γενόμενονι διότι τό μονΰδριον άναφέρεται ως «... Σωτή¬ 

ρος.. Χριστοΰ καί έπικεκλημένον τοΰ κυρ Κΰρου », έν άντιθέσει προς τάς 

άλλας συγχρόνους όμωνΰμους μονάς, τάς γνωστάς υπό τά ονόματα τοΰ 

1 Πρώην Λεοντοπόλεως Σωφρονίου, Μονΰδριον τοΰ Σωτήρος Χριστοΰ έν 
Θεσσαλονίκη, έν Γρηγορίφ Παλαμφ, τόμ. 2 Θεσσαλονίκη 1918, σελ. 311 -314. Τό χρυ- 

σόβουλλον τοΰτο έδημοσίευσεν αργότερα καί ό Μιχ. Γούδας, έν Έπετηρίδι τής Εται¬ 

ρείας Βυζαντινών Σπουδών τόμ. 4 (1927) σ. 244. 

2 Πρφην Λεοντοπόλεως Σωφρονίου, Άγιορειτικών κωδίκων σημειώματα, 

έν Γρηγορίφ Παλαμφ, τόμ. 1, Θεσσαλονίκη 1917, σελ. 767 -768. 

3 Γ. Σωτηρίου, Άπό τά έρείπια του ναοΰ τοΰ 'Αγίου Δημητρίου, έν Γρηγορίφ 

Παλαμα τόμ. 2, Θεσσαλονίκη 1918, σελ. 250. 

4 Ο. Τ&ίτ&ΐί, Τορο^Γίΐρίιΐβ άθ ΤΙιβκδ&Ιοηϊηαε, Ρ&ηε 1913, σελ. 194-201, ένθα 
ευρίσκει τις καί τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν. 
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Άκαπνίου, τοΰ Λατόμου καί τής αργότερα κατά τό 1380 διά πρώτην φοράν 

μνημονευόμενης μονής των Βλατέων1. 

Μετά τον ταυτισμόν τοΰ μονυδρίου τοΰ Σωτήρος Χριστοΰ μέ τον ομώ¬ 

νυμον νΰν σφζόμενον ναόν ανακόπτουν ευθύς δΰο έκδοχαί ώς προς τήν δλην 

έξετασθεϊσαν περιοχήν: 1) Ή δτι έχομεν έν τή θέσει ταΰτη μίαν καί μόνην 

μονήν, ής τό καθολικόν αποτελεί δ μή άκεραίως σφζόμενος ναός τοΰ Σωτή- 

? ρος Χριστοΰ ή 2) δτι έχομεν δΰο μονάς πλησίον άλλήλων κειμένας. Ή δευ- 

τέρα δμως εκδοχή πίπτει άφ’ έαυτής, εάν άναλογισθώμεν πόσον ασυνήθης 

ήτο ή συνΰπαρξις πλησίον άλλήλων δΰο μονών καί έάν έπικαλεσθώμεν τήν 

μαρτυρίαν τοΰ χρυσοβοΰλλου, άναφέροντος περί «των κτημάτων καί πραγμά¬ 

των καί λοιπών δικαίων* τοΰ μονυδρίου, «τής πνευματικής πολιτείας καί 

διαγωγής τών έν αΰτφ άσκουμένων Μοναχών», τής «επί τό κρεΐττον έπιδό- 

σεως τών προσόντων αύτφ κτημάτων καί πραγμάτων καί λοιπών δικαίων». 

Τά προσόντα τώ μονυδρίφ κτήματα καί τά οικήματα τών έν αΰτφ άσκουμέ¬ 

νων Μοναχών προϋποθέτουν Ικανήν έκτασιν γής, έκτος έάν δεχθώμεν οτι 

ένταΰθα πρόκειται περί τόπου έπαναλαμβανομένου συχνά εις τά χρυσό- 

βουλλα. Ή ύπαρξις άνέτων χώρων προς μικράν καλλιέργειαν ήτο συνηθι¬ 

σμένη έν Κωνσταντινουπόλει2, ώς καί έν Θεσσαλονίκη3, ιδίως κατά τούς 

τελευταίους αιώνας τής παρακμής τής βυζαντινής αυτοκρατορίας. 

Οί τοιοΰτοι χώροι έμεγεθΰνοντο συνήθως διά τής άφιερώσεως εις τάς 

Μονάς νέων οικημάτων καί χώρων έκ μέρους λαϊκών τε καί κληρικών. Οΰτω 

5 π.χ. ό Άρσέσιος Μοναχός ό Τζαμπλάκων άφιεροί τό 1356 εις τήν Μονήν 

τοΰ Βατοπεδίου — περί ής γίνεται λόγος καί έν τφ ήμετέρφ χρυσοβοΰλλφ— 

μεταξύ άλλων καί τά εξής4: «Ωσαύτως μετά τοΰτων άφιερώ ομοίως καί 

1 Β. Μυστακίδου, Διάφοροι περί Θεσσαλονίκης σημειώσεις, έν Έλληνικφ Φιλο- 

λογικφ Συλλόγω τόμ. 27, Κωνσιαντινούπολις 1900. Τό μονΰδριον-του Σοιτήρος Χριστοΰ 

θά ήδύνατό τις νά ταύτιση μέ τό παρά ΤαίΓ3.1ί (Τορο§Γ3ρ1ιΪ€, σελ. 199) άναφερόμενον 
μοναστήριον τοΰ Παντοδυνάμου. Περί τούτου γράφει ό Ταίτ^ΐΐ, εις δν δεν ήτο γνωστόν 
τό χρυσόβουλλον Ίωάννου ς' τοΰ Παλαιολόγου τό μνημονεΰον τό μονΰδριον του Σωτή- 

ρος Χριστοΰ: «II εεί πιβηΐίοηηέ ρατ Ι^ηποε άβ δπιοίβηδ^ εη 1405. Οη πβ δΐιιτώΐ 
ΓίάεηίΐίίβΓ πνεο 1ε ηιοηπδΐέτβ άε ΕαΙοτηου, εοιίδποΓβ ειΐδδί 3ΐι δαυνευτ, ρατεβ ςυβ 1ε 
νο3?3§ευΓ πίδδβ Ιεδ οάε ίουδ Ιεδ άευχ δέρατέπιεπί:, οε φΐί ρτουνε ςυ’ίΐ δ’3£Ϊί άε άειιχ 

είβϋΐΐδδβιηεηΐδ τεΐΐ^ίευχ άίίίέτεηΐδ». 

* Α. Πασπάτη, Πολιορκία καί άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως υπό τών Όθω- 

μανών έν έτει 1453, Άθήναι 1890, σελ. 114. «Προς τούτοις, άπαοαι αί πολυάριθμοι 
μοναί καί έκκλησίαι εΐχον παμμεγέθεις περιβόλους, τών οποίων τά έρείπια αναφαίνονται 
μέχρι σήμερον έν τοΐς περιχώροις τών εκκλησιών τούτων, τεκμαίροντα τήν μεγάλην 
τών μονών τούτων έκτασιν. Μετά τήν άλωσιν τής πόλεως, μέγα μέρος αυτής άλλοτε 
έρημον οικιών καί πολλών μονών οί περίβολοι, μετεβλήθησαν εις συνοικίας». 

3 Κ α ντ ακο υζη ν ός, III, σ. 570, "Εκδοσις Βόννης, Ο. Τ^ίτεΐΐ, Τ1ΐ6553ΐοηϊηιΐ6 

εα XIV8 δϊέείε, Ραι-ίβ 1913, σ. 15. 

4 Γερ- Άρκαδίου Βατοπεδι ν ο ΰ, Άπάντησις εις Γ. Σωτηρίου (περί τοΰ όνό- 
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παραδίδωμι προς την τοιαΰτην τοϋ Βατοπεδίου Μονήν και τά εντός μέν τής 

Θεοσώστου πόλεως Θεσσαλονίκης καί κατά την γειτονίαν τής Καταφυγής 

δεσποτικώς προσόντα μοι δσα καί οία όρώνται την σήμερον οικήματα μετά 

καί του εκεΐσε πάνσεπτου καί θείου Ναού τοϋ εις όνομα τιμωμένου τής πανυ- 

περάγνου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου καί επονομαζόμενης1 τής Καμαριωτίσ- 

σης, καί τον περί αυτά άνετου δοου καί οι'ον τοπίου τον καί νυν ώς εις περι- 

βόλιον ενεργού μενού. ■.» 

"Ωστε πολύ ενδεχόμενον είναι, σχεδόν βέβαιον δύναταί τις νά εΐπη, ότι 

ύπήγετο ή περί την Παναγίαν Ελεούσαν περιοχή εις τό μονύδριον τοϋ 

Σωτήρος Χριστού. Έν τοιαύτη περιπτώσει ή περί ής ό λόγος διασφζομένη 

λαϊκή παράδοσις ένισχυεται ετι διά τοϋ χρυσοβουλλου ούτως, ώστε νά παρα- 

δεχθώμεν ότι ό ολος έξετασθείς χώρος, μέ όρια μή εντελώς καθοριζόμενα, 

άνήκεν εις τό μοναστηριακόν συγκρότημα τοϋ Σωτήρος Χριστού. Τό μονΰ- 

δριον τούτο έδόθη εις τον «τιμιώτατον έν Μοναχοίς πρωτοστράτωρα κυρ 

Μανασσήν τον Ταρχανειώτην»2, θειον τοϋ Ίωάννου <Γ' Παλαιολόγου, προς 

έγκαταβίωσιν καί επιστασίαν. 

ματος τοΰ ναοΰ τής Αχειροποιήτου), έν Γρηγορίφ Παλαμά τόμ. 11, Θεσοαλονίκη 1927, 
σελ. 365 · 367. 

1 Αντί τοϋ έπωνυμουμένης τοΰ εκδότου, τό όποιον ώρισμένως πρέπει νά θεω- 

ρηθη ώς εσφαλμένη άνάγνωσις. 

5 Ό ταυτισμός, δν ποιείται ό κ. Σιοτηρίου (ενθ’ άν. σελ. 250) καί ό πρφην Λεον- θ 
τοπόλεως Σωφρόνιος (Μονύδριον κλ,π. σελ. 311), τοϋ πρωτοστράτωρος Μιχαήλ, τοϋ έν 
ετει 1303 άνακαινίσαντος τό έν τφ ναφ τοϋ Αγίου Δημητρίου παρεκκλήσιον τοϋ Αγίου 
Ευθυμίου, προς τόν κύρ Μανασσήν τον Ταρχανειώτην, φαίνεται κάπως απίθανος, δεδο¬ 

μένου ότι άπό τοΰ έτους 1303, καθ’ δ έγένετο άνανέωσις τοϋ παρεκκλησίου τοΰ Αγίου 
Ευθυμίου, μέχρι τοΰ 1364, καθ’ δ συνετάγη τό χρυσόβουλλον, μεσολαβούν έτη ύπερπεν- 

τήκοντα· έπί πλέον τό οικογενειακόν όνομα των Ταρχανειωτών πληροί όλονέν καί πυκνό- 

τερον τούς τελευταίους αιώνας τής βυζαντινής Ιστορίας. Τί λοιπόν μάς εμποδίζει νά 
πιστεύσωμεν ότι πρόκειται περί άλλου τίνος Ταρχανειώτου; Ουτο) παραθέτω ονόματα 
ιινα τοϋ οϊκου ή των οίκων των Ταρχανειωτών κατά τάς τέσοαρας τελευταίας εκατον¬ 

ταετηρίδας τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας, χωρίς, εννοείται, νά έξαντλώτόν κατάλογον 
αότών (Εκδόσεις Βόννης): Ταρχανιώτης Καταλών (Άννα Κομνηνή 1,27,17,11,10,21, 

Νικηφόρος Βρυέννιος 108,20), Μανουήλ ό Ταρχανειώτης (Νικηφ. Γρήγορός II, σ. 627), 

Ταρχανειώτης Νικηφόρος (Γεωργ. Άκροπολίτης, σ. 60», 71ε, 96“), Ταρχανειώτης Συνα- 

δηνός (Γεωργ. Άκροπολίτης, σελ. 40), «Ίσάκιον σύναιμον Ταρχανιώτην» (Έφραίμ. στίχ. 

7987). Ό Παχυμέρης αναφέρει πολλούς Ταρχανειώτας κατέχοντας ανώτατα αξιώματα. 

'Ο 8οΗ1ιιιη1)6Γ§6Γ (δί^ίΐΐο^ρΐιΐε άε Ι’ειηρΪΓε όγζ&πΐίη Ρ&Π5 1884 σελ. 705) δημο¬ 

σιεύει πέντε σφραγίδας διαφόρων Ταρχανειωτών. Επίσης ονόματα Ταρχανειωτών 
άπαντώνται παρά ΜΠιΙοδίείι — Μϋΐίετ. Αεία εΐ άΐρ1οπιαΐ& ^Γίΐεεα. Περί τών μετά την 

άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως δρασάντων Ταρχανειωτών δίδει πληροφορίας τινάς 
ό κ. Διον. Ζακυθηνός έν υποσημειώσει τινί τής μελέτης του «Μιχαήλ Μάρουλος Ταρχα¬ 

νιώτης», έν Έπετηρίδι τής Έταιρ. Βυζαντινών Σπουδών τόμ. Ε' σελ. 201. Έν καί τό 
αυτό πρόσωπον είναι ό πρωτοστράτωρ Μιχαήλ τοΰ παρεκκλησίου τοΰ Αγίου Ευθυμίου 
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Ποία ήτο άλλοτε ή σχέσις τοϋ παρεκκλησίου τής Παναγίας Έλεούσης 

προς τόν ναΐσκον τοϋ Σωτήρος Χριστού, τού καθολικού τής μοναστηριακής 

περιοχής; 

Κατά τήν γνώμην μου ό ναΐσκος τής Παναγίας Έλεούσης άπετέλει 

μικρόν παρεκκλήσιον τής μονής. 

Τήν μετά τό 1364 ιστορίαν τοϋ μονυδρίου τοϋ Σωτήρος Χριστού αδυ¬ 

νάτου μεν νά παρακολουθήσωμεν, ένεκα τής έλλείψεως σχετικών είδήσειον. 

Φαίνεται όμως δτι, κατά τά έν τώ χρυσοβούλλω όρισθέντα, θά περιήλθεν εις 

χεΐρας τής ίεράς Μονής τοϋ Βατοπεδίου, έν αίς και θά παρέμεινε μέχρι τής 

άλ,ώσεως τής πόλεως Θεσσαλονίκης υπό τών Τούρκων (Απρίλιος 1430). 

Κατά τήν άλωσιν ό Μουράτ Β' δύο μόνον ιερούς οΐκους, τόν ναόν τής 

Αχειροποιήτου καί τήν μονήν τοϋ Τιμίου Προδρόμου, μετέτρεψεν εις τζα- 

μία1, τά δέ έν τή πόλει κτήματα τοϋ 'Αγίου "Ορους φαίνεται δτι ούδεμίαν 

ζημίαν έπαθον, διότι απεσταλμένοι τών ιερών Μονών αυτού προσήλθον εις 

τόν Μουράτ Β' κατά τήν διάρκειαν τής πολιορκίας τής Θεσσαλονίκης ή ολί¬ 

γον μετά τήν άλωσιν αυτής καί ύπέβαλον τά σέβη των, άναγνωρίσαντες τήν 

Ιπικυριαρχίαν του, καί τούτο προς διαφύλαξιν τών υπό τών Ελλήνων αύτο- 

κρατόρων χορηγηθέντων εις τάς Μονάς προνομίων2. Τό τρίτον όμως έτος3 

άπό τής άλώσεως μεταβολών γνώμην ό Μουράτ «τάς μέν τών μονών δσαι 

δή μείζους καί προς κάλλος φαιδρότεροι τοϊς οικείοις αύιφ καί οΰσιν έν 

άξιώμασιν έδωρήσατο». Μόνον τέσσαρες ναοί, οί λεγόμενοι καθολικοί, άφέ- 

θησαν εις τούς Χριστιανούς, άφ5 ού μεγάλους αγώνας κατέβαλε προς τοΰτο 

ό τότε αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Γρηγόριος. «Τάς δέ γε λοιπάς άπάσας 

οικίας καί τούς νεώς σχεδόν πάντας διωρίσατο τοις τ’ απ’ άλλων τόπων έθε- 

λήσασιν ίσως τήν πόλιν άνθ’ ής οίκοϋσιν έλέσθαι παρασχεθήναι καί τοΐς 

άπό τών Γενητζών άπαναστάσι Τούρκοις» 4. ΓΗ λέξις «νεώς» τής φράσεως 

«τάς δέ γε λοιπάς οικίας καί τονς νεώς ογ^εδόν πάντας δτωρίοατο...» άναφέ- 

ρεται, έν άντιθέσει προς τούς άφεθέντας εις τούς χριστιανούς τέσσαρας καθο¬ 

λικούς, εις τούς άλλους γενικώς ναούς, εις τούς οποίους όμως δεν πρέπει νά 

μέ τόν πρωτοστράτωρα Μιχαήλ Γλαβάν Ταρχανιώτην, τόν κτίτορα τοϋ παρεκκλησίου 
τοΰ Χρίστου (1306) τοϋ συνεχομένου μέ τόν έν Κιυνσταντινουπόλει ναόν τής Παμμακά¬ 

ριστου (Φετιχιέ Τζαμί), διότι καί ή εποχή καί τά ονόματα αυτών καί τών συζύγων των 
συμπίπτουν. Βλ. ΒτεΙιίοΓ, Ι/’πτί όγζ&ηΐϊπ, Ρατΐδ 1924, σελ. 190. Γ. Σωτηρίου, 

Η είκών τής Παμμακάριστου, Πρακτ. Άκαδ. Άθ. Τόμ. 8 (1933), σ. 367. 

1 Αναγνώστης σελ. 520, Έκδοσις Βόννης. 

3 Κ. Π απαρ ρη γοπούλου, Ιστορία τοϋ Ελληνικού "Εθνους, τόμ. δ°5, Άθήναι 

1932, σελ. 253. 

Β Βλ. έμήν Συμβολήν εις τήν .ιστορίαν τής Θεσσαλονίκης, έν Γρηγορίφ Παλαμφ 
τόμ. 20, Θεσσαλονίκη 1936, σελ. 35, ένθα προσπαθώ) νά προσδιόρισα» τόν χρόνον τής 
κατασχέσεως ναών καί μονών τής Θεσσαλονίκης υπό Μουράτ Β'. 

* Αναγνώστης, σελ. 524. εκδ. Βόννης, 
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συγκαταριθμήσω μεν τούς ιών μοναστηρίων, διά τά όποια σαφώς εν αρχή 
ώμίλησεν ό Αναγνώστης ^ Επομένως έκ των μονών μόνον αί μεγαλείτεραι 
και πλουσιώτεραι κατεσχέθησαν υπό τών Τούρκων. Τό αυτό συμπέρασμα 
συνάγει και ό Παπαρρηγόπουλος1 2. 

Ενδεχόμενον είναι, κατά την εποχήν τής κατασχέσεως τών μονών καί 
ναών υπό Μουράτ Β', να διεσώθη τό μονύδριον τού Σωτήρος Χριστοί, 

επειδή άνήκεν εις μονήν τού ΓΑγίου ’Όρους, τήν τού Βατοπεδίου, τής οποίας 
οί μοναχοί μετά τών άλλων, ως ήδη εΐπομεν, κατά τήν πολιορκίαν τής Θεσ¬ 

σαλονίκης ή ολίγον μετά τήν άλωσιν αυτής, ειχον δεχθή τήν επικυριαρχίαν 
τού κατακτητού σουλτάνου 3 *. 

Πολύ πιθανή δ’είναι ή απλή εικασία, ήν ποιείται ό πρώην Λεοντοπόλεως 
Σοχρρόνιοςή καθ’ ήν ή Τερά Μονή τού Βατοπεδίου, πιεζομένη οϊκονομικώς 
κατά τούς δυσχερείς χρόνους τής δουλείας, επώλησε τά εις τό μονύδριον άνή- 

κοντα οικήματα εις λαϊκούς καί ούτω οί Ιεροί οίκοι τού Σωτήρος Χριστού 
καί τής Παναγίας Έλεούσης περιήλθον εις χεΐρας πλουσίων ίδια>τών. Εντεύθεν 
εξηγείται καί τό άλλοτε ένιαίον τής ιδιοκτησίας τών οικημάτων τών ευρισκο¬ 

μένων πέριξ τού δευτέρου ιερού οίκου. 
Πληροφορίας τέλος τινάς περί τής νεωτέρας ιστορίας τού μονυδρίου τού 

Σωτήρος Χριστού άρυόμεθα από τον Θεσσαλονικέα δικηγόρον Κ. Τάττην, 

άναφέροντα έπισκευας καί δ’εικόνων διακοσμήσεις τού ναϋδρίου διά δωρεών 
τής έν Ρουμανία άκμασάσης οικογένειας Καστρισίου5. 

Α. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 

1 Αναγνώστης, σελ. 524, εκδ. Βόννης 

2 Ι<. Π απ α ρ ρ η γ ο π ο ύ λ ο υ, ΈνΘ’ άν. σελ. 253. 

8 Πρβλ. Γ. Σμυρνάκη, Τό “Αγιον Όρος, Άθήναι 1903, σελ. 110-111. 

1 Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρ ον ίου, Μονύδριον Σωτήρος Χρίστου, "Εν9’ανω¬ 

τέρω σελ. 312. 

'■ Κ. Τάττη, Τό μονύδριον τοδ Σιοτήρος Χρίστου έν Θεσσαλονίκη, έν Γρηγορίφ 
Παλαμα» τόμ. 2 (Θεσσαλονίκη 1918) σελ. 430-431. 

Ο ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΟΣ 
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ 

Ό δέκατος αιών μετά Χριστόν είναι ή αφετηρία έν Λακεδαίμονι μιας 
νέας ζωής, ή οποία έν πολλή μεγαλοπρεπεία προβάλλει κατά τούς δυσχειμέρους 
εκείνους χρόνους. 

Ή μεταβολή αύτη οφείλεται εί; τήν έν Λακεδαιμόνια δράσιν τού Όσιου 
Νίκωνος τού «Μετανοείτε», οστις ύπήρξεν ό άναμορφιοτής τής Κρήτης καί 
τής Πελοποννήσου. 

Τό υπό τού Όσιου Νίκωνος τού «Μετανοείτε» ίδρυθέν έν Λακεδαιμόνια 
μοναστήριον έξειλίχδη, ζώντος έτι αυτού, εις μέγα πνευματικόν καί καλλιτε¬ 

χνικόν κέντρον, εις σχολήν άναμορφόίσεως τής Πελοποννήσου, εις κέντρον 
αληθώς άναγεννήσεως τής τέχνης. 

Ό "Οσιος Νίκων ό «Μετανοείτε», περιοδεύσας άπασαν τήν ανατολήν, 

μετεκόμισε καί μετεφύτευσεν έκ Κωνσταντινουπόλεως εις τό ύπ’ αυτού ίδρυθέν 
έν Λακεδαιμόνια Μοναστήριον τήν πνευματικήν καί καλλιτεχνικήν ζωήν αυτής, 

ήν καί έκαλλιέργησε καί άνέπτυξεν υπό τήν λαμπηδόνα τής χάριτος και 
ευλογίας τής Εκκλησίας. 

Ή ζωή τού Όσιου Νίκωνος τού «Μετανοείτε» έν Σπάρτη αποτελεί 
σημαντικώτατον σταθμόν αναδημιουργίας. Ύπερχειλίσασα δ’ ή πηγή αύτη 
καί εις ποταμόν μέγαν μετασχηματισθείσα κατήρδευσεν άπασαν τήν κοιλάδα 
τού Ευρώτα. 

Καί ή ζωή τού Μυστρά, τού διαδεχθέντος τήν Λακεδαιμονίαν, δεν είναι 
ή ανταύγεια τής έν αυτή άναπτυχθείσης πνευματικής καί έκτάκτου καλλιτε¬ 

χνικής κινήσεως υπό τάς έμπνεύσεις τής Κωνσταντινουπόλεως. 
Ή αυλή τού Μητροπολίτου Λακεδαιμόνιας, ήν έκλεισαν μεγάλαι καί 

ένθουσίίόδεις κληρικαί φυσιογνωμίας άπετέλεσε τό κέντρον τής εις Μμστράν 
μετακομισθείσης καί μεταφυτευθείσης έκ τής Λακεδαιμόνιας πνευματικής καί 
καλλιτεχνικής ζωής, παραλλήλως προς τήν αυλήν τών Δεσποτών τού Μυστρά. 

Έάν έσφζοντο αί μοναί τού Όσιου Νίκωνος τού «Μετανοείτε» έν 
Λακεδαιμόνια καί τού Βροντοχίου έν Μυστρά, καί δεν διεκόπτετο ή ζωή 
αυτών καί τής Μητροπόλεως Λακεδαιμόνιας, θά εΐχομεν τρεις μεγάλου ενδια¬ 

φέροντος βιβλιοθήκας, αΐτινες θά ήσαν ίκαναί νά άποδείξωσι τό γεγονός τής 
έκτάκτου αυτής πνευματικής κινήσεως, ώς οί σωζόμενοι ναοί μαρτυρούσε 
περί τής έξοχου καλλιτεχνικής ζωής, τής άναπτυχθείσης έν Λακεδαίμονι. 



252 γ Άρχιμ. Μελετίου Εύαγ. Γαλανοπούλου 
Ό Λακεδαιμόνιος βιβλιογράφος επίσκοπος Βρεσθέλης ΙΙαρθένιος. 253 

Οί κώδικες εξ ών άπηρτίζοντο αί βιβλιοθήκαι τής Μητροπόλεως Λακε¬ 

δαιμόνιας, τής περίφημου μονής τοϋ Βροντοχίου, του Ζωοδότου Χρίστου και 

των λοιπών εν Μυστρά και τή Λακεδαιμόνια εκκλησιαστικών καί θρησκευ¬ 

τικών κέντρων, διηρπάγησαν ή κατεστράφησαν κατά τάς διαφόρους ανωμά¬ 

λους περιστάσεις λ Ούτως ό Μυστράς ύπέστη δις εξερήμωσιν, κατά την έπα- 

νάστασιν του Όρλώφ και κατά την επιδρομήν του Ίμβραήμ Πασά, οι δέ 

ναοί του εκάησαν, πλήν του ναού τής Μητροπόλεως. 

Κατά την πρώτην καταστροφήν, τάς έπισκευάς των έν Μυστρά Ναών 

ένήργησε, κατόπιν άδειας τής Τουρκικής Κυβερνήσεως, έξαγορασθείσης επί άδρα 

πληρωμή, έν έτει 1805, ό Μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας Χρύσανθος (ή* 1823). 

Έν τή αυλή τοΰ Μητροπολίτου Λακεδαιμόνιας είργάσθησαν πολλοί 

Λακεδαιμόνιοι βιβλιογράφοι, πλουτίσαντες καί την βιβλιοθήκην αυτής καί 

τάς βιβλιοθήκας των εν τή Μητροπόλει Λακεδαιμόνιας Τερών Μονών. 

Πιστεύομεν άκραδάντως, δτι ή αυλή τοϋ Μητροπολίτου Λακεδαιμόνιας 

καί αί 'Ιερα'ι Μοναι τοϋ Όσιου Νίκωνος τοϋ «Μετανοείτε», τοϋ Βροντοχίου, 

τοΰ Ζωοδότου Χρίστου έν Μυστρί* καί των Αγίων Τεσσαράκοντα έν Θερά- 

πναις, θά ή σαν σχολεία, είς τά όποια έμαθήτευσαν ©ί πλεΐστοι Λακεδαιμό¬ 

νιοι βιβλιογράφοι. 

Ό Σπυρίδων Λάμπρος αναφέρει έν τώ Νέω Έλληνομνήμονι1 2 ονόματα 

τριάκοντα εξ Λακεδαιμονίων βιβλιογράφων, ών σφζονται κώδικες είς διαφό¬ 

ρους βιβλιοθήκας έντός καί έκτος τής Ελλάδος. Ό αριθμός οΰτος δεν απο¬ 

τελεί ή μικρόν ποσοστόν των κατά καιρούς έν τή Μητροπόλει Λακεδαιμόνιας 

έργασθέντων βιβλιογράφων. 

Μεταξύ των Λακεδαιμονίων τούιων βιβλιογράφων συγκαταριθμειται 

καί ό Επίσκοπος ΒρεσΘένης ΙΙαρθένιος. 

Οΰτος κατήγετο έκ τοϋ χωρίου Άναβρυτής τής Επαρχίας Λακεδαίμονος, 

κειμένου επί τής ανατολικής πλευράς τοϋ Ταΰγετου, έν τή περιφερεία τοϋ 

τέως Δήμου Βρυσεών καί άπέχοντος τής Σπάρτης περί τάς δύο ώρας. 

Τό χωρίον Άναβρυτή, οί κάτοικοι τοΰ οποίου έχουσιν ίδιάζουσάν τινα 

προφοράν, δέον νά κατφκήθη μετά την άλωσιν τοΰ Μυστρά υπό των Τούρ¬ 

κων, γενομένην τή 29 Μαΐου, ήμερα Πέμπτη, τοϋ έτους 14603, εκ φυγάδων 

κατοίκων τοΰ Μυστρά καί τής πόλεως Λακεδαιμόνιας. 

1 Ή εϊδησις έν τφ νέω Έλληνομνήμονι (Δ' 154), ότι οί κώδικες τής Μητροπόλεως 
Λακεδαιμόνιας κατετέΰησαν έν τοΐς προ τής Έπαναστόσεως χρόνοις εις τήν έν Θερά- 

πναις 'Ιεράν Μονήν των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων δεν είναι ασφαλής. Οί έν τή 
Μονή ταΰτη κώδικες έγράφησαν δι’ αΰτήν ή άφιερώθησαν είς αυτήν υπό διαφόρων 
αδελφών αυτής, Επισκοπούν ή κληρικών τής Επισκοπής Βρεσΰένης, είςήν ύπήγετο αϋτη. 

3 Σπυρ. Λάμπρου, Νέος Έλληνομνήμων τόμ. Δ' σελ. 150 κ.έ, 

3 «Τω σί^ξη' έτει ίνδικτιώνος η' μηνί Μαΐφ κθ' ημέρα έπάρδη ό Μιζηϋρας*. 

Κώδιξ Τέρας Μονής Αγίων Τεσσαράκοντα Λακεδαίμονος ίιπ’ όριό. 14 φ. 21. 

Τά τής καταγωγής αύτοϋ πληροφορούμεθα έκ μιας των κτιτορικών 

επιγραφών τοϋ έν Άναβρυτή ίεροϋ ναοϋ τοϋ τιμωμένου εις μνήμην τοϋ 

Αγίου Νικολάου καί τοϋ Μεγαλομάρτυρας Δημητρίου, εχούσης ώδε: 

Είκ. 1. Α' κτιτορική επιγραφή έν τφ ναφ τοΰ «'Αγίου Νικολάου» Άναβρυτής. 

< ’Ήλιος άνατολίηθε φαεοφόρος άλλος άνίοχε 

Μαρμαίρων μερόπων ενοεβέην γενεήν 

Νικόλεως οντος Μνραίων μέγα κνδος 

"Ος γε αίεϊ θειοτάταις λόμψεοι.ν πίλοι νέμει. 

Ά/.λ' ώ θειοτάτων άνέρων ερκος μεγαοθενές, 

Μνώεο Παρθενίου τλήμονος άρχιθύτου 

Συν τοΐς λοιποϊς κτήτοροι τον δε ναόν οου Θείου 

ΟΙς πόρε πάοιν χάριν οών χαρίτων ζάθεων». (Είκ, 1). 

Ό ναός οΰτος άνωκοδομήθη εν ετει 1625 άρχιερατεύοντος τοϋ Μητρο¬ 

πολίτου Λακεδαιμόνιας Τωάσαφ, ώς δεικνύει καί ή παρατιθέμενη (Είκ. 2) 

επιγραφή έχουσα οΰτω. 

’Λνηγέρθη έκ βάθρων [και άνιοτορήθη ό Θείος και πάνοεπτος ναός οντος 

ό) έν τη χώρα Άναβρυτή ό επ' δνόματι των δύο θαυματοποιών αγίων άνε.γη- 

γεομένος τον τε άγιον και Ιερού μεγάλων πατρδς ημών Νικολάου άρχιεπι οκόπον 

Μύρων της Λνκίας τον θαυματουργού και τον αγίου ενδόξου μεγαλομάρτν ρος 
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Δημητρών τον Μυροβλύτου εν έτει από Θείας οικονομίας ,αχεκ' | άρχιερατεύ- 

οντος τον πανιερωτάτον Μητροπολίτου Λακεδαιμόνιας κυρίου Ίωάσαφ | μηνί 

Μαΐφ λ' Ίνδικτιώνος η 

χειρ δημητρών Κακαβά !. 

Ό Επίσκοπος Βρεσθένης Παρθένιος, θέλων νά εύεργετήση την ιδιαι¬ 

τέραν του πατρίδα, δεν έδίστασε νά ύποβληθή εις τούς κόπους και τάς θυσίας 

Είκ. 2. Β' κτιτορική επιγραφή έν τφ ναφ του «Αγίου Νικολάου* Άναβρυτής. 

τής άνοικοδομήσεως τού ανωτέρω ναού και εφοδιασμού αύτού διά των αναγ¬ 

καίων ιερών σκευών, ώς φαίνεται εκ τού σφζομένου και εν χρήσει έτι οντος 

εν αύτώ αγίου Ποτηριού επί τού οποίου άναγινώσκονται τάδε τά χρονικά 

σημειώματα, ών τό πρώτον εντός δεκατεσσάρων διακοσμητικών κύκλων. 

Τδ παρόν \ θειον και | Ιερόν πο\τήριον ΰπάρχει \ τον Αγίου Νι\κολάον ' 

τού εν τη \ Άναβρν\τή [ τη κώ μη τής | Λακε δαίμο\νος. 

1 Ό χρόνος τής ακμής τοΰ έκ Ναυπλίου Δημητρίου Κακαβά τίθεται μεταξύ των ετών 
1590-1607 (Ν. Καλογεροπούλου, Μεταβυζαντινή καί Νεοελληνική τέχνη σ; 111). 

Ό ζωγράφος όμως οΰτος ού μόνον ζη κατά τό 1625, ώς έκ τής ανωτέρω επιγραφής 
φαίνεται, άλλα καί, ώς κατωτέρω σημειοΰται, κατά τό 1632 ζωγραφίζει χήν ίεράν 

μονήν Γόλας. 

Ό Λακεδαιμόνιος βιβλιόγράφος επίσκοπος Βρεσθένης Παρθενίας. 

Όμοίως «Παρθενίου μνώεο άρχιερέως συν τοντω σώτερ και Γαβριήλ 

τού Θύτου καί τάξον αυτούς εν σκηναϊς των δικαίων, δτε καθίοης κρίναι 

πάσαν κτίοιν ΐκεσίαις μητρός τής Παναχράντου καί Νικολάου Ιεράρχον' 

Χειρ Γεωργών τον εκ Στεμνίτζης ,αχξα'». 

Ό Επίσκοπος Βρεσθένης Παρθένιος δεν ήτο κοινή προσωπικότης.Ήτο 

άνήρ μεγάλης καί σπανίας θρησκευτικής καί κοινωφελούς δράσεως. Ή πρώτη 

εκ τών ανωτέρω επιγραφών, ποίημα καί πόνημα ασφαλώς ίδικόν του, πρό¬ 

κειται εις μαρτύριον τής μορφώσεώς του, ή δέ θρησκευτική ζωή εν τή 

Επισκοπή Βρεσθένης κατά τον χρόνον τής άρχιερατείας αυτού εις μαρτύριον 

τής εκτάκτου εθνωφελούς καί κοινωφελούς δράσεώς του. Άτυχώς δεν εχομεν 

πληροφορίας περί τού έτους τής γεννήσεως καί ιού θανάτου αυτού, ούτε περί 

τού χρόνου τής χειροτονίας αυτού εις διάκονον, πρεσβύτερον καί αρχιερέα. 

Τά κατ’ αυτόν πληροφορούμεθα εκ σποράδην εγγράφων μνημείων διασω- 

θέντων μέχρις ημών. 

Έξ Άναβρυτής τοΰ τέως Δήμου Βρυσεών τής Επαρχίας Λακεδαίμονος 

καταγόμενος, φαίνεται, δτι άνήκεν εις τήν ίεράν σύναξιν τής κατά τήν Επι¬ 

σκοπήν Βρεσθένης Τ. Μονής τών "Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. 

Έν πράξει τών πατέρων τής ΐεράς - Μονής τής Παναγίας, κείμενης 

«πλησίον τής Ποταμίας άποδόθε», τής γνωστής Παλαιοπαναγιάς, περί συγ- 

χωνεύσεως αυτής εις τήν Μονήν τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων τής 

Επισκοπής Βρεσθένης, ήτις είναι κατεστρωμένη έν τώ π. κτιτορικώ κώδικι 

αυτής (φ. 72 Ρ) υπογράφει ούτως: «Ό ταπεινός επίσκοπος Εύρυσθένης Παρ- 

θένιος γνώμη καί θελήσει τών άνωθεν μαρτυρώ». 

Έκ τής πράξεως αυτής φερούσης χρονολογίαν «Δεκεμβρίου ιη' έν έτει 

από Χριστού ,αχα' ’ϊνδικτιώνος γ'» μανθάνομεν, δτι ό Παρθένιος ήτο επί¬ 

σκοπος κατά τό 1601. 

Έξ ετέρας πράξεως, φερούσης χρονολογίαν «Νοεμβρίου ιγ' έν έτει από 

Χριστού ,αχκ' Τνδικτιώνος γ'» κατεστραμμένης έν φ. 88^-89“τού αυτού ώς 

άνω κώδικος τής Τ. Μονής τών Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων περί συγ- 

χωνεύσεως εις αυτήν τού ετέρου πλησίον τής Ποταμίας ιερού Μοναστηριού 

τού "Αγίου Δημητρίου, υπό τήν οποίαν υπογράφει: «Ό ταπεινός Επίσκοπος 

Βρεσθένης Παρθένιος», βεβαιοΰται, οτι τφ 1620 ήτο ακόμη Επίσκοπος 

Βρεσθένης έν ένεργεία. 

Τό γεγονός τούτο βεβαιοΰται καί εκ τής κτιτορικής έπιγραφής, ήτις 

άναγινώσκεται έσωτερικώς εις τό ΰπέρθυρον τού έν Χρυσάφη τής Επισκοπής 

Βρεσθένης παρεκκλησίου επ’ όνόματι τού "Αγίου Νικολάου, έχούσης ούτως: 

«' ΛνηγέρΟη έκ βάθρων γής καί άνιστορήθη δ Θειος οντος ναός τού εν Αγίοις 

Ηατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων τής Λνκίας τον Θαυματουρ¬ 

γού δι έξοδον καί κόπον τον τιμιωτάτου καί χρηοιμωτάτον ποτέ μακαρίτου 

κνρ Καμαρινον τό έπίκλην οκηνοπλόπου καί τής συμβίας αυτού ευφροσύνης 
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καί των τέκνων αυτών είς ψυχικήν αυτών σωτηρίαν αρχιερατεύοντας του 

θεοφιλεοτάτου επισκόπου της αγιωτάτης Επισκοπής Βρεσθένης κυρ Παρθενίου 

διά χειρός έμον ελάχιστου ζωγράφον Γεωργίου Μόσχου εκ πόλεως Ναυπλίου 

βν ντει άπδ ττίε ενσάοκου οίκονοιιίας ΑΧΚ Νοε/ιόριον I Ινδικτιώνος 

τρεχονοης 
Έν έτει 1661 μ. X. βέβαιοι πράξιν άφιερωτικήν του Δη μητριού Τζάκωνα 

>«“Ι*Ι 

Είκ. 3. Ό Ευαγγελιστής Ιωάννης έν κωδ. 4 τής Μονής 
Αγ. Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λακεδαίμονος. 

εις την 'ί. Μονήν των "Αγίων Τεσσαράκοντα κατεστρωμένην εν τφ π. κτιτο- 

ρικφ κώδικι αυτής (φ.δΟΡ) προσυπογραφόμενος ώδε: «^Επίσκοπος Παρθέ¬ 

νιος μάρτυς των άνωθεν γεγραμμένων». 

Έν τφ μεταξύ εμφανίζεται ώς πρώην Βρεσθένης, διαμένων εν τή Τέρα 

Μονή των "Αγίων Τεσσαράκοντα καί ασχολούμενος μέ την αντιγραφήν 

κωδίκων. Είς τον Παρθένων άνήκουσιν οί εν τή είρημένη Μονή πέντε κώδικες 

ύπ’ άριθ. 4 (2), 27 (24), 31 (11), 32 (43), καί 57 (32)2. 

1 Βλέπε καί Ν. Βέην έν Νουμφ τόμ. Γ' έτους 1905 άριθ. φύλ. 166 σ. 10-11 καί 

Φ. Κουκουλέν, έν ιστορία τήο Βαμβακοϋς σ. 36-37. 

Ο Λακεδαιμόνιος βιβλιογράφος επίσκοπος Βρεσθένης Παρθένιος. 

Κώδιξ 4 (2). "Ο υπ’ άριθ. 4 κώδιξ περιλαμβάνει τάς κατά Κυριακήν καί 

?ωιπάς τού έτους άναγινωσκομένας περικοπάς των τεσσάρων Ευαγγελιστών. 

Λιακρίνεται διά την ώραίαν 

γραφήν καί διακοσμείται ύπό X 

ευγοάμιιων έπιτίτλων καί κε- ®άψ ύφ» ·&Χ-'Δ*Λ'αν «}?*·’ - 

παρόν θειον καί "Ιερόν Εύαγ- 

γέλιον έγράφη εν τή σεβασμία 

Μονή των "Αγίων Τεσσαρά¬ 

κοντα Μαρτύρων διά χειρός 

εμού τού ευτελούς καί αμαρ¬ 

τωλού Παρθενίου Άρχιερέως, 

τοΰ πρφην Εύρυσθένους: καί 

οί άναγινώσκοντες εύχεσθε 

διά τον Κύριον. Καί εΐτι αν 

σφαλερόν εΰρητε, διορθώσατε, 

ανθρώπινον γάρ τό άμαρτά- 

νειν. Έτει από τής ένσάρκου 

οικονομίας ,αχνβ' μηνί Του- 

λίφ Ινδικτιώνος Ε'. "Όσης 

ούν αποξενώσει αυτό έκ τής 

ειρημένης μονής έστω άφω- 

ρισμένος καί ασυγχώρητος 
από Θεού Κυρίου Παντοκράτορας καί άλυτος αιωνίως μετά θάνατον καί 

κληρονόμος τής αιωνίου κολάσεως. 

Ό ταπεινός Επίσκοπος πρώην Εύρυσθένους Παρθένιος 1 (Είκ. 4). 

Είκ. 4. Ιδιόχειρον χρονικόν σημείωμα τοΰ Επι¬ 

σκόπου Βρεσθένης Παρθενίου έν κώδ. 4 Ίερας 
Μονής 'Αγ. Τεσσαράκοντα. 

υπό τοΰ Σπ. Λάμπρου έν Ν. Έλληνομνήμονι τόμ. Δ' καί Ε'. Έν τοΰτοις άναφέρομεν 
τούτους ενταύθα καί επειδή ή παρούσα αποτελεί μονογραφίαν περί τοΰ Παρθενίου καί 
χάριν συμπληρώσεως χασμάτων τινών εν τισι χρονικοΐς σημειώμασι τούτου έν αύτοίς. 

1 Τό σημείωμα τοϋτο άναγινώσκεται έλλιπώς υπό τοΰ Σπυρ. Λάμπρου έν Ν. 
Έλληνομνήμονι τόμ. Δ' σελ. 353. Βλ. καί Ν. Βέη κατάλογον χειρογράφων κωδίκων 
τής εν Θεράπναις Μονής των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων έν Έπετηρίδι τοΰ Φιλο¬ 

λογικού Συλλόγου Παρνασσού έτος Κ' (1904) σελ. 121. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος ΙΒ'. 17 
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Κώδιξ 27 (24). Τό χειρόγραφον τούτο περιέχει διαφόρους ψυχωφελείς 

λόγους εκ του Όσιου και Θεοφόρου Θεοδώρου του Στουδίτου τοϋ όμολογητοΰ. 

Έν τφ τελεί του κωδικός 

φ. 86 α-8613 άναγινώσκεται: 

Τέλος καί τφ Θεφ δόξα. 

,αχμε' 
Θεοΰ τό δώρον και Παρ¬ 

θενίου πόνος. 

Έγράφη τό παρόν έν τή 

σεβασμία μονή των "Αγίων 

Τεσσαράκοντα χειρί Παρθε¬ 

νίου οίκτροΰ και άφιερώθη 

έν αυτή κατά τό ,αχμε' έτος 

τής Θεογονίας. 

Ί* Ό ταπεινός Επίσκοπος 

πρφην Ευρυσθένους Παρ¬ 

θενίας1 (Είκ. 5). 

Κώδιξ 31 (11). Κυριάκο- 

δρόμιον Μαξίμου του Πελο- 

ποννησίου. Έν τελεί φ. 332, 

άναγινώσκεται τό ακόλουθον 

χρονικόν σημείωμα. 

Έτελειώθη τό παρόν βι¬ 

βλίου διά χειρός έμοΰ του 

ταπεινού και αμαρτωλοί) 

Παρθενίου άρχιερέως του 

Πελοποννησίου έν χώρα 

,λ> Κ „ , . Άναβρυτή κατά τό αχνβ' 
Εικ. ο. Ιδιόγραφόν χρονικόν σημείωμα του Επι- }Ι 1 ^ ν ' Λ 
σκόπου ΒρεσΟένης Παρθενίου έν κώδ. 27 'Ιεράς έτος, τής θείας οικονομίας- και 

Μονής 'Αγ. Τεσσαράκοντα. οι άναγινώσκοντες εΰχεσθε' 

και εΐ τι άν σφαλερόν ευρητε 

διορθώσατε· ανθρώπινον γάρ τό άμαρτάνειν2, Μηνί Μαρτίφ ς". (Εικ. 6). 

Γόνυ μεν ζενξας, και κάραν νποκλίνας, 

χεΐρας έκτείνας προς θείας τετράδας, 

την Θεόοδοτον έκπεπλήρωκα βίβλον 

Παρθένιος τλήμων, έοθλών πάντεον ξένος 

1 Σπυρ. Λάμπρου, Νέος Έλληνομνήμων τόμ. Δ'σ. 352 καί Νικ. Βέη, Ένθα 
ανωτέρω σ. 100. 

2 Ή φράσις «καί οί άναγινώσκοντες... άμαρτάνειν» ελλείπει έν Ν. Έλληνομνήμονι 
Σπυρ. Λάμπρου (τόμ. Δ' σ. 353). 

3 Ν. Βέη, Ένθα ανωτέρω σ. 121. 

ί 

\ I 

;/ 

;ι 

Έν φύλλφ 331 άναγινώσκεται: 

«Τφ συντελεστή των καλών Θεω Χάρις 

«Θεοΰ το δώρον και Παρθενίου πόνος». 

Έν τφ αύτφ κώδικι άνα- 

γινώσκονται καί τα έξης χρο¬ 

νικά σημειώματα. «Έν έτει 

,αχνε' μηνί Του κγ' απέκλει¬ 

σαν οί· Φράγγοι την Μονεμ- 

βασίαν». «,αχπγ' Μαΐφ ε' 

ήρθαμεν εις τούς αγίους τεσ¬ 

σαράκοντα μέ τον Παλαιών 

ΓΙατρών κυρ Παρθένων και 

έστω εις μνήμην». 

Έν τή αυτή μονή των 

"Αγίων Τεσσαράκοντα εΰρην- 

ται καί έτεροι δυο κώδικες 

του Επισκόπου Εΰρυσθένης 

Παρθενίου, υπ’ άριθ.57 (52) 

τρεις λειτουργίαι καί ύπ3 

άριθ. 32 (43). Ό δεύτερος 

περιέχει τάς ευχάς του Θη- 

καρά καί ά'λλας, έτι δέ καί 

δυο βίους αγίων. 

Έν φ. 22 του πρώτου 

σημειοΰται: Ί" ΙΊ θν0ζ άρχιε- 

ρεΰς. Θεού τό δώρον, Παρ¬ 

θενίου πόνος. 

Έν φ. 6815 δέ τοΰ δευ- 
, ~ ,αχμε' 

τερου σημειοΰται: 'πήνος Είκ. 6. Ιδιόγραφον χρονικόν σημείωμα τοΰ Επι¬ 

σκόπου ΒρεσΟένης Παρθενίου έν κώδ. 31 Ίεράς 
Μονής 'Αγ. Τεσσαράκοντα. 

"Ετερος κώδιξ άνήκων 

εις τον Επίσκοπον Ευρυσθέ¬ 

νους Παρθένων είναι ό ύπ5 

άριθ. 210 τής Τ. Μονής του Κουτλουμουσώυ εν "Αγίφ Όρει, δ περιέχων 

τον βίον τοΰ "Οσίου Νίκωνος τοϋ «Μετανοείτε». 

Έν τφ τελεί τοΰ κώδικος περιέχεται σημείωμα έχον ώδε: Έτελειώθη 

τό παρόν διά χειρός έμοϋ τοϋ ταπεινού Παρθενίου Επισκόπου, κατά τό 

,αχλ' έτος τό σαπήρων». 

"Ο Σπυρίδων Λάμπρος εν τφ Νέφ Έλληνομνήμονι αύτοϋ 1 αναφέρει, 

1 Σπυρ. Λάμπρου, Νέος Έλληνομνήμων τόμ. Γ'σελ. 130. 
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δ π ό εν τφ ανώτερο;» σημειώματι μνημονευόμενος Επίσκοπος Παρθένιος 

είναι άγνοίστος. Ό Επίσκοπος οΰτος είναι δ Εΰρυσθένους Παρθένιος» 

ώς όρθώς άναφέρει εν Νουμα (άριθ. φΰλ. 166 της 2 Όχτώβρη 1905} ό Νικ. 

Βέης και βεβαιοΰται έξ αντιπαραβολής τοΰ χαρακτήρος τής γραφής καί υπο¬ 

γραφής αυτού έν τοΐς ώς ανωτέρω κώδιξι προς την γραφήν τοΰ ΰπ' άριθ. 

210 έν τή Τέρα Μονή τοΰ Κουτλουμουσίου καί άφιερωτικών τινων πράξεων 

(Είκ. 4, 5) κατεστρωμένων εν τφ π. κτιτορικφ κώδικι τής Τ. Μονής των 

'Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων έν τή Επαρχία Λακεδαίμονος, τάς οποίας 

έπικυροΐ ό Παρθένιος ώς μάρτυς1. 

Τέλος ό ύπ’ άριθ. 122 κώδιξ τής Τ. Μονής των Άγ. Τεσσαράκοντα 

άνήκων άλλοτε εις την έν τή χώρα Χρΰσαφα μονήν τοΰ Αγίου Δημητρίου 

(φ. 195“) καί περιέχων νομοκάνονα τοΰ Μανουήλ Μαλαξοΰ' έν φ. 192Ρ φέρει 

τήν εξής σημείωσιν. 

Έτελειώθη συν Θεφ τό παρόν νόμιμον διά χειρός έμοΰ τοΰ ευ τέλους 

καί αμαρτωλού Παρδενίου άρχιερέως τοΰ Πελοποννησίου, κατά τό · αχνζον' 

έτος τό σωτήριον έν μην! Μαΐω ΚΕ« καί οί άναγινώσκοντες εΰχεσθε υπέρ 

έμοΰ προς Κύριον 2. 

Ασφαλώς ό Παρθένιος θά έγραψε καί άλλους κώδικας ετέρου περιεχο¬ 

μένου προς χρήσιν εαυτού, τής Επισκοπής του καί των έν τή Επισκοπή του 

ιερών Μονών, οΐτινες δμως άπωλέσθησαν. 

Οΰ μόνον δέ βιβλιογράφος ήτο ό ήμέτερος ιεράρχης, αλλά, λόγιος ών, 

ήτο καί συγγραφέας ιδίων μελετών. Μία τουλάχιστον τούτων περί τών πρω¬ 

τείων τοΰ Πάπα υπάρχει εν τφ ΰπ’ άριθ. 210 φ. 79“- 105Ρ κώδικι τής έν 

ΓΑγίφ ’Όρει ΐεράς Μονής Κουτλουμουσίου 3. 

Ό Παρθένιος ώς Άρχιερεύς διέγραψεν έν τφ έθνικφ καί έκκλησιαστικφ 

μας στερεώματι φωτεινοτάτην γραμμήν, ή δέ ζωή αΰτοΰ ύπήρξεν έκτάκτου 

ένδιαφέροντος πνευματικόν καί καλλιτεχνικόν σΰνολον. 

Δεν φαίνεται, οτι άνεμείχθη εις τους έθνικοΰς αγώνας τών Μητροπολι¬ 

τών Λακεδαιμόνιας Χρυσάνθου καί Διονυσίου αρχομενού τοΰ ΙΖ' αΐώνος, 

αλλά καί δεν ύστέρησεν αυτών είς εθνικήν δράσιν. 

Τό κέντρον τό καλλιέργησαν τήν μεγάλην υπέρ τής Εθνικής τοΰ Γένους 

ανεξαρτησίας ιδέαν έν Πελοποννήσφ ύπήρξεν έν τφ Μεγάρφ τοΰ Μητροπο¬ 

λίτου Λακεδαιμόνιας, ό δέ Μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας ό ακάματος αυτής 

έργάτης. 

1 Ά ρ χ ι μ α ν δ ρ. Μελετίου Γαλανοπούλου, * Ό βίος_Νίκωνος τοΰ Μετα¬ 

νοείτε» σελ. 25. 

5 Σπυρ. Λάμπρου, Νέος Έλληνομνήμων τόμ. Ε' οελ. 305. 

3 Σπυρ. Λάμπρου. Νέος Έλληνομνήμων τόμ. Γ' σ. 310. Έπιϋι καί τά τοΰ 
Ν. Βέη έν Νουμα έτος 1905 άριθ. φύλ. 166 σ. 10- 11. 
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Ό Παρθένιος τήν Εθνικήν αυτήν ανάγκην έξετίμησε καί προσηκόντως 

έσπούδασεν, άποτέ?ιεσμα δέ τής τοιαΰτης διαγνώσεώς του ΰπήρξεν ή σύντονος 

έκκλησιαστική προσπάθεια προς πύκνωσιν τών εθνικών καί θρησκευτικών 

τοΰ "Εθνους άκροπόλεων. 

Πυρπολούμένος ό ίδιος από εθνικόν καί θρησκευτικόν ένθουσιασμόν 

καί ένθουσιών προς εθνωφελή καί κοινωφελή δράσιν μετέδωκεν, ώς εικός, 

τον ενθουσιασμόν του αυτόν καί είς τήν Επαρχίαν του. 

Άρχο μενού τοΰ ΙΖ' αΐώνος ήρξατο ή άρχιερατεία τοΰ Παρθενίου ώς 

Επισκόπου είς τήν Επισκοπήν Βρεσθένης. Αλλά τοΰ ίδιου αΐώνος αρχο- 

μένου έπανελήφθη καί ό από τής πτώσεως τοΰ Μυστρά, 29 Μαΐου 1460, 

διακοπείς πνευματικός καί θρησκευτικός οργασμός εν τή περιφερεία τής 

Μητροπόλεως Λακεδαιμόνιας. Τό γεγονός τής τοιαΰτης συμπτώσεως είναι 

άξιον δλως ιδιαιτέρας σημειώσεως. 

Έάν σημειωθή, δτι ό έκτακτος οΰτος πνευματικός καί θρησκευτικός 

ενθουσιασμός, οΰτινος ή αρχή συμπίπτει μέ τήν αρχήν τής άρχιερατείας τοΰ 

Παρθενίου έν τή Επισκοπή Βρεσθένης, κατέπαυσεν έκλιπόντος τούτου, 

προαγόμεθα είς τό ασφαλές συμπέρασμα, δτι ό δημιουργός τής έκτάκτου 

κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ ΙΖ' αΐώνος σημειωθείσης έν Λακεδαίμονι πνευ¬ 

ματικής καί θρησκευτικής κινήσεως καί έμψυχωτής ύπήρξεν ό Παρθένιος, 

κατ' άρχάς μέν ώς άπλοΰς κληρικός αυτής, ειτα δέ ώς Επίσκοπος τής 

Επισκοπής Βρεσθένης καί πρφην τοιοΰτος. 

Κέντρον καί εστίαν τής ενθουσιώδους δράσεως τοΰ Παρθενίου δφείλομεν 

νά δεχθώμεν τήν Επισκοπήν Βρεσθένης, ύπερχείλημα τοΰ πνευματικού καί 

θρησκευτικοΰ ενθουσιασμού τής οποίας είναι ό ομοιος εν τή περιφερεία τής 

λοιπής Μητροπόλεως Λακεδαιμόνιας. 

Είς έπίρρωσιν τής γνώμης ημών ταύτης έπικαλούμεθα τήν ιστορίαν 

τών έν Λακεδαίμονι σφζομένων χριστιανικών μνημείων τοΰ ΙΖ'αΐώνος καί 

τοΰ γραπτού κόσμου αυτών. 

Τφ 1600 άνιστορήθη ό ναός τής κατά τήν Φάριδα έπί ενός προβούνου 

τών ανατολικών ύποιρειών τοΰ Ταΰγετου Τέρας Μονής Παναγίας τής Ελεού- 

σης «Κοΰμπαρι», τφ δέ 1612 ό προς Δ. τοΰ Ξηροκαμπίου ναός τοΰ Σωτήρος 

(Σωτηρίτσα), μετόχων τής μονής ταύτης καί νυν τής Ί. Μονής Ζερμπίτσης. 

Σύγχρονος τής μονής Παναγίας τής Έλεούσης, ώς κρίνεται εκ τοΰ γραπτοΰ 

άμφοτέρων κόσμου, είναι καί ό ναός τής κατά τήν Άναβρυτήν Βρυσεών ΐεράς 

μονής τοΰ Αγίου Δημητρίου. Τφ 1619 άνηγέρθη καί άνιστορήθη ό ναός τής 

έν τφ χωρίφ Γεωργίτσι Πελλάνης ΐεράς μονής τοΰ Προφήτου Τίλιου, 

άρχιερατεύοντος τοΰ Μητροπολίτου Λακεδαιμόνιας Διονυσίου. Τή 1620 άνη¬ 

γέρθη καί άνιστορήθη υπό τοΰ έκ χοόρας Ναυπλίου ζωγράφου Γεωργίου 

Μόσχου ό ναός τής κατά τάς Θεράπνας ΐεράς Μονής τών Άγιων Τεσσα¬ 

ράκοντα Μαρτύρων. Τφ 1620 άνηγέρθη καί άνιστορήθη υπό τοΰ ίδιου 
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ζωγράφου ό εν Χρυσάφι·) Ναός τού "Αγίου Νικολάου. Τφ 1621 άνηγέρθη 

και άνιστορήθη υπό τού έκ Ναυπλίου ζωγράφου Δημητρίου Κακαβά δ ναός 

τής κατά τον Οΐνούντα ίεράς Μονής των "Αγίων "Αναργύρων. Τφ αύτφ έτει 

άνηγέρθη εν Τσιντζίνοις, χωρίφ μίαν ώραν άπέχοντι άνατολικώς τής Ί. Μονής 

των Αγίων Αναργύρων, και άνιστορήθη υπό τού αυτού ζωγράφου ό ναός 

τού Αγίου Βλασίου. Τφ 1625 άρχιερατεύοντος τού Μητροπολίτου Λακεδαι¬ 

μόνιας Ίιοάσαφ άνηγέρθη φροντίδι, κόποις και έξόδοις τού Επισκόπου 

Βρεσθένης Παρθενίου ό έν Άναβρυτή ναός τού "Αγίου Νικολάου και μεγα- 

λομάρτυρος Δημητρίου καί άνιστορήθη υπό τού έκ χώρας Ναυπλίου ζωγρά¬ 

φου Δημητρίου Κακαβά. Τφ 1632 άνηγέρθη καί άνιστορήθη υπό τού ίδιου 

ζωγράφου Δημητρίου Κακαβά ό ναός τής κατά την Φελλίαν ΐεράς Μονής 

Γόλας, τιμώμενης επ’ δνόματι τής Ύπεραγίας Θεοτόκου. Κατά τό πρώτον 

ήμισυ τού ΙΖ' αίώνος (1641), άνιστορήθησαν οί νάρθηκες άμφοτέρων 

των έν Χρυσάφη ιερών ναών Παναγίας καί "Αγίου Δημητρίου, ίδρύθησαν 

δέ καί άνιστορήθησαν κατά τον Οϊνούντα μέν ό ναός τής ίεράς Μονής τού 

Τιμίου Προδρόμου «Ρεμαπανή», κατά τάς Θεράπνας ό ναός τής "Ιεράς 

Μονής τού Τιμίου Προδρόμου «Σιντζάφι» (1626), κατά τον Βαρσινΐκον 

υπερθεν τού Μυστρά ό ναός τής "I. Μονής Ζωοδόχου Πηγής, έν Μυστρά 

δ ναός τού αγίου Νικολάου, έν Καστρίφ δέ Καστορείου 6 ναός τής "I. Μονής 
Καστρίου επ’ όνόματι τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου τιμωμένης. 

Οί ναοί τών μονών τούτων, άν καί δεν διασφζουσιν δλοι χρονολογίαν 

άνεγέρσεως καί άνιστορήσεως, δύνανται οΰχ ήττον ασφαλώς ν’ άναχθώσιν 

εις την ώς άνω εποχήν τού πρώτου ήμίσεος τού ΙΖ' αίώνος μ. X. 

Κατά τον αυτόν χρόνον έγράφησαν υπό τού Επισκόπου Παρθενίου 

οί ανωτέρω μνημονευθέντες κώδικες, υπό ετέρων δέ κατά τεκμήριου παρ’ 

αύτφ μαθητευσάντων 1 καί άλλοι, ών τινες σφζονται καί μέχρι σήμερον. 

Ούδεμία αμφιβολία υπάρχει καί ούδεΐς καταλείπεχαι δισταγμός, οτι 

ή π\ ευματική καί θρησκευτική κίνησις ή παρατηρηθεΐσα από τού έτους 1600 

μέχρι τού θανάτου τού Παρθενίου, έπισυμβάντος μετά τό 1661 έν Λακεδαί- 

μονι, είναι ύπερχείλημα τού έν τή Επισκοπή Βρεσθένης υπό τούτου άναπτυ- 

χθέντος καί καλλιεργηθέντος πνευματικού καί θρησκευτικού ενθουσιασμού, 

ό'στις και διεκόπη έκλιπόντος τούτου. 

Ύπάρχουσι βεβαίως χριστιανικά μνημεία έν Λακεδαίμονι άνεγερθέντα 

μετά τήν άλωσιν καί προ τού 1600, πλήν ταΰτα είναι άραιά. Τό πρώτον 

ήμισυ τού ΙΖ' αίώνος παρουσιάζει τήν Λακεδαίμονα έν αξιοθαύμαστα) πνευ¬ 

ματικά) καί θρησκευτικά) ένθουσιασμφ, δστις ουδόλως είναι κατώτερος τού 

1 Είς τους μαθητάς αύτοϋ ανήκει ό πρωτοσύγκελλος Λακεδαιμόνιας Γαλακτίων, έκ 
χώρας Άναβρυτής καί αυτός καταγόμενος. Βλ. Ν. Βέην έν Νουμα έτος 1905 άριθ. 

φύλ. 166 σ· 10-11 καί Φ. Κουκουλέν έν Έπετηρίδι τής Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών τόμ, ΙΛ' σ. 464 ύποσ. 2, 
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άναπτυχθέντος έν Λακεδαίμονι από τού Ι' μέχρι τού ΙΓ' καί από τούτου 

μέχρι τής αποφράδος 29 Μαΐου τού 1460, δτε έδουλώθη καί ο Μυστράς είς 

τούς Τούρκους. Τής κινήσεως καί τού θρησκευτικού τούτου ένθουσιασμού 

■ψυχή καί δύναμις ύπήρξεν ο Παρθένιος ούτος. 

"Η εποχή αύτη δεΐται ιδιαιτέρας έρεύνηςκαί βαθείας μελέτης. Έπι'σταμένη 

έρευνα θά απόδειξη, πιστεύω, δτι έν Λακεδαίμονι ΰφίστατο μεγάλη καί σπου¬ 

δαία σχολή αγιογραφίας, σοβαρούς καί σπουδαίους άναδείξασα ζωγράφους, 

μέ καθηγητάς οΐοι ό Γεοιργιος Μόσχος καί ό Δημήτριος Κακαβάς, δστις δέον 

νά υπήρξε μαθητής τού Μόσχου. Τάς άπαρχάς δέ τών έργων τού Γεωργίου 

Μόσχου έναβρυνόμεθα νά πιστεύωμεν, δτι οί ειδικοί θά άνεύρωσιν, εάν 

άναζητήσωσιν, είς τούς άνεκτιμήτους έν Λακεδαίμονι θησαυρούς τού πρώτου 

ήμίσεος τού δεκάτου εβδόμου αίώνος. 

+ ΑΡΧΙΜ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΕΥΑΓ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 



'ΟΪ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ ΤΗΣ “ΑΥΘΕΝΤ01 ΓΟΥΛΑΣ,, 

ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΙΤΑΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΑΡΑΚΚΙΟΛΟΥ 1 

Κατά τό έν Σόφια Δ' Βυζανπνολογικόν Συνέδρων έδειξα δτι πλείστα 

δσα χωρία τής Μεγάλης Χρονογραφίας του Φραντζή τυγχάνουσιν υποβολι¬ 

μαία, προστεθέντα υπό του περί τό 1571 άκμάσαντος μητροπολίτου Μονεμ- 

βασίας Μακαρίου Μελιασηνου έν συνεργασία, πιθανώς, μετά του συγγενοΰς 

αύτοΰ Άνδρέου Δαρμαρίου, του διάσημου εκείνου παραποιητου χειρογράφων. 

Επειδή ή Μεγάλη Χρονογραφία του Φραντζή είναι πρώτη πηγή, έξ 

ής αντλούνται πληροφορίαι άφορώσαι εις τε την ιστορίαν του Βυζαντίου 

καί την των περίοικων λαών, τό πράγμα ενέχει μεγάλην σημασίαν, καθότι 

επιβάλλεται νυν ή άναθεώρησις τών νεωτέρων ιστορικών συγγραμμάτων, τά 

όποια ήντλησαν εκ τής ως άνω χρονογραφίας. Σχετικώς φέρ* είπεΐν προς την 

Ιστορίαν τών Αθηνών βλέπομεν μέχρι τής σήμερον, καί μετά την έν Σόφια 

γενομένην άνακοίνωσίν μου, συγγράμματα ήμέτερά τε καί ξένα κατά κόρον 

έπαναλαμβάνοντα την εΐδησιν τών γάμων τοΰ δουκός τών Αθηνών Αντω¬ 

νίου Β' τοΰ Άτσαγιώλη μετά τής ήγεμονίδος Μαρίας τής Μελισσηνής κτλ. 

Ή εΐδησις δμως αΰιη είναι καθαρόν επινόημα μηδεμίαν σχέσιν έ'χουσα προς 

την πραγματικότητα· προέρχεται έξ ενός χωρίου τής Μεγάλης Χρονογραφίας, 

τό όποιον απέδειξα δτι είναι ύποβολιμαΐον παραδείγματα δέ τοιαΰτα ύπάρ- 

χουσι πάμπολλα2. 

Τά τοιοΰτα δμως χωρία είναι πολύ περισσότερα ή δσον ύπώπτευον 

άρχικώς. Χωρίον π. χ. περί τής γνησιότητος τοΰ οποίου ή μην σχεδόν βέβαιος, 

ήδη, παρασκευάζων τον Β' τόμον τής έμής έκδόσεως τοΰ Φραντζή, άντελή- 

φθην δτι ήτο νόθον. Τό περί οΰ ό λόγος χωρίον είναι τό έν τή έκδόσει τής 

Βόννης σ. 424, 17-425.2· εχει δέ επι λέξει ώς εξής: «τότε καί ό μακαριότατος 

πάπας διά τον αίδεσιμωτάτον καρδινάλεως Βηοοαρίωνος έξαπέοτειλε προς 

τούοδε τους δέσποτας, κυρ Άνδρέαν, λέγω, τον δεσπότην και Μανουήλ τον 

ανθεντόπονλον, Γν’ εις γυναίκα δώσωσι την αύτών αδελφήν τινι άρχοντι εκ 

γένους Καρακκιόλω πλοντφ τε και γίνει και λαμπρότητι διαπρέποντι και τής 

συμφωνίας γενομένης, ή τών μνήστρων ίερολογία υπό τον άκρου άρχιερέως 

1 Άνακοίνωσις γενομένη έν τφ έν Ρώμη Ε' Βυζ. Συνεδρίφ. 

* Βλέπε την εν τφ Βυζαντ. Συνεδρίφ Σόφιας γενομένην άνακοίνωσίν μου > ΡόταηΙζέε 
651-ίΙ τέοΐΐεπιβιιί Γ&ιιίβιιτ άε 1& Οτ&πόε Οΐιτοιιίηιιε ηυϊ ροτίε εοπ ποιμ» ? (ΒυΙΙείΐη 
άε Γ Ιηδίΐίιιί &το}ιέο1ο§ϊηυε Βυ1§&Γε, Ιοταε ΙΧ« 1935, ρρ. 177 -189). 
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διετελέσθη. Ημείς ονν οι τής νύμφης οικιακοί παρά τον νυμφίου πλείστας 

φιλοτιμίας ελάδομεν ευφραινόμενοι έν τη χαρά». 

Κατά τό περί οΰ λόγος χωρίον ό Γεώργιος Φραντζής ευρισκόμενος εν 

Ρώμη καί φιλοξενούμενος υπό τών τέκνων τοΰ δεσπότου Θωμά Παλαιολόγου 

παρευρέθη είς την «ΐερολογίαν τών μνήστρων» τής «αύθεντοποΰλας» ήτοι 

τής θυγατρός τοΰ δεσπότου Θωμά μετά τοΰ ίταλοΰ άρχοντος Καρακκιόλου1. 

Την υποψίαν περί τής μή γνησιότητος τοΰ περί οΰ ό λόγος χτορίου 

γεννά τό γεγονός δτι τούτο δχι μόνον δεν περιέχεται έν τή Μικρά Χρονο¬ 

γραφία, ήτις είναι άναμφηρίστως έ’ργον αυθεντικόν τοΰ Γεωργίου Φραντζή, 

αλλά καί είς δυο τών καλλιτέρων καί άρχαιοτέρων κωδίκων τής Μεγάλης 

Χρονογραφίας, ήτοι είς τούς κώδικας Ο-τ. 239 τής Βιβλιοθήκης τοΰ Μονά¬ 

χου καί Ρ 24 ειιρ. τής Άμβροσιανής Βιβλιοθήκης τοΰ Μιλάνου. Επειδή δέ 

ό Άλτερος μόνον τον κώδικα τοΰ Μονάχου είχεν ΰπ’ σψιν έν τή παρ’ αύτοΰ 

γενομένη τώ 1796 έκδόσει τής Βιέννης καί έν τή αρχική ταΰτη έκδόσει τής 

Μεγάλης Χρονογραφίας δεν περιέχεται τό ώς άνω χιυρίον. 

Είς τούς μή περιέχοντας τό χο)ρίον κώδικας ή εις Ρώμην τοΰ Φραντζή 

άφιξις εκτίθεται ώς εξής: «και δι’ ημερών εννέα έφθάσαμεν είς Ρώμην και 

κατελνσαμεν έν τώ οϊ'κω τοον αύθεντών ημών, του δεσπότου, λέγω, κυρ Άνδρέου 

και ανθεντοπονλου κνρ Μανουήλ τών Παλαιολόγων, ημέρας λζ' προσμείνας». 

Ή προσθήκη εγένετο μετά τήν λέξιν «ημών», παραλειφθεισών τών λέξεων 

«τοΰ δεσπότου, λέγω, κύρ Άνδρέου καί αΰθεντοποΰλου κύρ Μανουήλ τών 

Παλαιολόγων», αϊτινες έτοποθετήθησαν έν τώ σώματι τοΰ υποβολιμαίου 

χωρίου- ή δέ έν τελεί φράσις «ημέρας λς' προσμείνας» έτροποποιήθη ώς 

εξής: ένθα προσέμεινα ή μέρας λς'. 

Ή προσθήκη έγένετο περί τό έτος 1575· τό πρώτον δ’ άπαντά είς τον 

κώδικα τοΰ Τουρίνου. Λόγοι δμως εσωτερικοί τουλάχιστον μάς πείθουσιν 

περί τής νοθείας καί δτι καί ταΰτης αυτουργός είναι αυτός οΰτος ό ποιησά- 

μενος άπάσας τάς πολυαρίθμους προσθήκας τής Μεγάλης Χρονογραφίας τοΰ 

Γεωργίου Φραντζή. 

Έν έτέραις μου έργασίαις2 έδειξα δτι ό αυτουργός απάντιον τών έν τή 

Μεγάλη Χρονογραφία υποβολιμαίων χωρίων άρέσκεται νά άπομιμήται τό 

ΰφος τοΰ Νικηφόρου Γρήγορά, άρυόμενος έξ αύτοΰ πολλάκις ούχΐ μόνον 

χωρία ολόκληρα, αλλά καί φράσεις, τάς οποίας δμως παραμορφώνει ώς επί 

τό πολύ κατά τό μάλλον ή ήττον ούσιωδώς. Καί έν τώ χωρίφ, τό όποιον 

μάς απασχολεί, ή παρά Νικηφόρα) Γρήγορά φράσις «διαπρέπων πλούτφ καί 

γένους λαμπρότητι» λαμβάνει τήν μορφήν «πλοΰτω καί γένει καί λαμπρό- 

1 Σημειωτέον δτι ό Βέκκερος έν τή έκδόσει τής Βόνης γράφει «Παρακιόλφ», ένφ 
οί τό πράγμα άναφέροντες κώδικες έχουσι Καρακκιόλω. 

? Βλέπε τά προλεγόμενά μου έν τή παρά Τοιιόπετ έμή έκδόσει τοΰ Φραντζή σ. IX, 

καί Πρακτικά "Ακαδημίας Αθηνών 9, 1934, σ· 281-282, 
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τηπ* διαπρεπών δηλονότι ούχι διά την λαμπρότητα του γένους, ώς εννοεί 

ό Ν Γρήγορά; άλλα διά το γένος και την λαμπρότητα· επειδή δέ συχνάκις 

επαναλαμβάνεται και άλλοιοΰται ή περί ής ό λόγος φράσις κατά τον ίδιον 

τρόπον εϊς άπαντα τά υποβολιμαία χωρία τής μεγάλης χρονογραφίας, πειθύ- 

μεθα και εκ τούτου μόνου περί τής ταυτότητας τοϋ συγγραφέιος. * Υπάρχου σιν 

όμως και πολλά άλλα. Οντως, έν πολλοϊς, ό διαοκευαοτής προσπαθεί να άπο- & 

μιμηθή κα'ι την φρασεολογίαν των αυθεντικών χωρίων τοϋ Γεωργ. Φραντζή 

πάντοτε όμως έλλιπώς ή άνεπιτυχώς. Τοιαΰτης φΰσεως προσπάθειαν διαβλέ- 

πομεν και εν τή φράσει τοϋ ήμετέρου χωρίου: «τότε καί 6 μακαριώτατος 

πάπας διά τον αίδεσιμοηάτον καρδινάλεως κυρ Βησσαρίωνος εξαπέστειλε 

προς τούσδε τους δεσπότης...» Προφανώς ή φράσις αϋτη ή ελλιπής είναι 

ειλημμένη έκ τοϋ ολίγον ανωτέρω (έκδ. Βόννης, σ. 424,2) αύθεντικοϋ κειμένου 

τοϋ Γέωργίου Φραντζή, ένθα προκειμένου περί τής εξ Άγκώνος εις Ρώμην 

μεταφοράς των αύθεντοποΰλων ό συγγραφεύς λέγει: «Μαθών ονν δ πάπας 

την έλενσιν των αύθεντοποΰλων εις Αγκώνα, εξαπέστειλε δΓ επιμέλειας και 

σπονδής και βοήθειας τον αίδεσιμωτάτον καρδινάλεως κτλΈφιστώ όμως 

ιδιαιτέρως την προσοχήν τών έπαϊόντων επί μιας παρατυπίας ένυπαρχούσης 

έν τή ιδία ταύτη φράσει, εις την οποίαν ουδόλως θά περιέπιπτεν ό γηραιός 

καί πεπειραμένος αϋλικός, ό αυστηρός τηρητής1 τής αύλικής εθιμοτυπίας 

Γεώργιος Φραντζής, όστις ουδέποτε θά έλεγε «προς τοΰσδε τούς δέσποτας» 

προκειμένου περί άμφοτέρων τα>ν ήγεμονιδών, έφ’ όσον μόνον δ πρεσβΰτερος 

Άνδρέας ήτο τετιμημένος διά τοϋ τίτλου τοϋ δεσπότου. 

Ώς γνωστόν, ό τίτλος τοϋ δεσπότου δεν ήτο συμφυής τή βασιλική 

καταγωγή, άλλ’ άπενέμετο εις μέλη τής βασιλικής οικογένειας. 

Οί πρίγκιπες τοϋ βασιλικοϋ ο’ίκου αυτοδικαίως έφερον τότε μόνον τον 

τίτλον τοϋ αύθέντου 2 ή τοϋ αύθεντοπούλου. Ό Γεώργιος Φραντζής -θά έλεγεν 

έν παρομοία περιπτώσει ούχί «τών δεσποτών», άλλα «τών αύθεντών»· οΰτω 

δέ εκφράζεται πάντοτε μέν, άλλα καί έν αύτφ τοΰτφ τφ τμήματι του αυθεν¬ 

τικού κειμένου, παρά τό όποιον έχει έπισυναφθή τό ύποβολιμαΐον χωρίον 

«καιελνσαμεν έν τω οΐκφ τα;κ αύθεντών ημών, τον δεσπότου, λέγω, κυρ 

Άνδρέου καί τον αύθεντοπούλου κυρ Μανουήλ. ..» (βλ. ανωτέρω σ. 265). 

Επί πλέον δέ ή πληροφορία καθ’ήν ό πάπας προκειμένου νά νύμ¬ 

φευση την αύθεντοπούλαν μετά τοϋ ίταλοϋ ευπατρίδου Καρακκιόλου έστειλε 

πρεσβείαν διά νά ζητήση την συγκατάθεσιν τών αδελφών αυτής «Γν εις 

γυναίκα δώσωσι την ανιών αδελφήν τινι άρχοντι κτλ.», φαίνεται ήμιν ήκιστα 

πιθανή. Εκτος τοϋ οτι οι υιοί τοϋ Θωμά Παλαιολόγου εύρίσκοντο υπό την 

1 Βλέπε ίδίςι σ. 129,1 έπ. της παρά ΤευόηοΓ έμης έκδόσεως. 

? Τό έθος έπεκράτησε και εν τφ οΐκφ τών Όσμανιδών, τοΰ οποίου τά άρρενα μέλη, 

μηδ’ αύτοϋ τοΰ διαδόχου εξαιρούμενου, έφερον τόν τίτλον τοΰ έφέντη = αύθέντου. 
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άπόλυτον έξάρτησιν τοϋ πάπα ό'ντες «διωγμένοι από τόν τόπον των, ορφα¬ 

νοί, ξένοι, όλόπτωχοι, ότι είναι χρεία νά ζοϋν από ξένα χέρια...» ήσαν προ 

παντός έντελώς ανήλικοι είσέτι, τοϋ πρεσβυτέρου αυτών, τοϋ δεσπότου Άνδρέου 

δηλονότι, μόλις συμπληρώσαντος τό δέκατον τρίτον έτος τής ηλικίας του. 

Δέον δέ νά ληφθή ύπ’ οψιν οτι τοιούτου είδους χρονολογικοί άνακολουθίαι 

δέν είναι άήθεις2 εις τόν διασκευαστήν τής Μεγάλης Χρονογραφίας. 

Υπολείπεται νϋν νά μάθω μεν διά ποιους λόγους έγένετο ή προσθήκη 

και κατά πόσον αϋτη άνταποκρίνεται προς την ιστορικήν ά?>,ήθειαν. 

Πολλάκις ό διασκευαστής τής μεγάλης Χρονογραφίας προσθέτει συμ- 

πληρωτικώς ειδήσεις μή ύπαρχούσας έν τή αυθεντική τοϋ Φραντζή συγγραφή, 

άντλών ταύτας ώς επί τό πολύ, έκ πηγών μεταγενεστέρων. Εις τοϋτο, επί 

παραδείγματι, οφείλεται ή συμπλήρωσις τών λόγο,νν, δι’ οϋς ύπέπεσεν υπό 

την δυσμένειαν τοϋ πορθητοϋ καί γαμβροϋ του ο δεσπότης Δημήτριος δ 

Παλαιολόγος (Φραντζή, εκδ. Βόννης, σ. 42840- 18). Όλόκληρον τό σχετικόν 

χωρίον παρελήφΟη έκ τής «Πολιτικής Ιστορίας» (έκδ. Βόννης, σ. 35. 8έπ.), 

Προκειμένου όμως περί τοϋ συνοικεσίου τής αύθεντοπούλας μετά τοΰ ίταλοϋ 

ευπατρίδου Καρακκιόλου ά'πασαι αί προσπάθειαί μου προς άνεύρεσιν πηγής 

άξιολόγου σχετικώς προς αυτό παρέμειναν άτελεσφόρητοι. Ή αύθεντοπούλα 

ώνομάζειο Ζωή ή Σοφία- άλλ’ ούτε ή Μικρά ούτε ή Μεγάλη Χρονογραφία 

τοϋ Φραντζή άναφέρουσι τό όνομά της. Έξ αυτών πληροφοροΰμεθα μόνον 

ότι ή πρεσβυτέρα θυγάιηρ τοϋ Θωμά Παλαιολόγου, ήτις έν έ'τει 1446 ένυμ- 

φεύθη τόν κράλην τής Σερβίας Λάζαρον, όστις επί τή ευκαιρία ταύτη έτι- 

μήθη υπό τοϋ αύτοκράτορος Ίωάννου τοΰ Η' διά τοϋ τίτλου τοϋ δεσπότου, 

ώνομάζετο Ελένη. Ή «Πολιτική 'Ιστορία» προκειμένου περί τής Σοφίας 

άναγράφει μόνον τούς έν έτει 1472 τελεσθέντας γάμους αυτής μετά τοϋ 

Μεγάλου Δουκός τής Ρωσσίας Ίβάν τοϋ Γ' (1462- 1505) «Ο δέ κυρ Θιομάς 

μαθών την άφιξιν τον αύθεντός (τον πορθητοϋ δηλονότι) φυγών έπορεύθη 

μετά γνναικδς παιδιών και οικείων έν Ρώμη, ασμένως δέ αύτδν έδέξαντο οι 

Ιταλοί, έποιήσαντο αύτοϊς και σιτηρέσια, πλήν έν ολίγο) έτελεντησεν εΐχε 0έ 

καί δύο θυγατέρας, ών ή μία έ'λαόε τόν κράλην, ή δέ έτέρα τόν ανθέντην Ρωσ¬ 

σίας». (ένθ’ άνο^τέρω, σ. 35 καί έπ.). 

Ύπάρχουσιν όμως, ώς είπον, καταρχόμενος τής πραγματείας ταύτης, καί 

υποβολιμαία χσιρία έν τή Μεγάλη Χρονογραφία μή άντληθέντα έξ ούδεμιάς 

πηγής, καθαρά επινοήματα οντα τοϋ διασκευαστοϋ. Ούτος άποβλέπων εις τό 

νά διαθρύψη την φιλαυτίαν ισχυρών προσώπων διαμενόντων ιδία έν Νεα- 

πόλει όπου καί ό ίδιος είχε καταφΰγει μετά τό 1571, προσέθειεν εις την 

Μεγάλην Χρονογραφίαν τοϋ Γεωργίου Φραντζή πλαστάς ειδήσεις αφορώ σας 

1 Βλέπε επιστολήν Βησσαρίωνος- Φρ αντ ζη έκδ. Βόννης, σ. 420,15. 

3 Βλέπε έμήν άνακοίνωσιν έν τφ Βυξ. Συνεδρίφ Σόφιας, ένθ5 ανωτέρω, σ. 181, 



268 Ίίοάννου Β. ΙΊαπαδοπούλοπ, Οί αρραβώνες τής «Λύ&εντοπουλας«. 

εις την έξ ηγεμονικών δήθεν οίκων τοΰ Βυζαντίου καταγωγήν των περ'ι ών 

ό λόγος προσώπων, όπως επιτυχή ωφελήματά τινα. Έν προκειμένφ έ'χομεν 

να παρατηρήσω μεν ότι ή οικογένεια των Καρακκιόλων, έξ Ελλήνων κατα¬ 

γόμενη, ή το εγκατεστημένη έν Νεαπόλει, κατά τινα δέ φήμην μέλος τής οικο¬ 

γένειας τούτης ύπήρξεν ό Ιδρυτής τής έν'Αγίω δρει ΐεράς Μονής Καρακάλου. 

“Οπως λοιπόν έγράφησαν αντίτυπα ειδικά τής Μεγάλης Χρονογραφίας, δΓοΰς 

λόγους προ μικρού έξεθέσαμεν χάριν των έν Νεαπόλει εγκατεστημένων οίκων 

των Ατσαγιώλη, των Τολέδων, των Κατέλμων, των Φραγκοποΰλων κλπ., ουτω 

και χάριν των Καρακκιόλων έγράφη άντίτυπον ειδικόν, έν φ έχει παρεμβληθή, 

έν χωρίφ άναμφισβητήτως ύποβολιμαίω, ή περί του συνοικεσίου πληροφο¬ 

ρία, ανεξαρτήτως του άν αΰτη τυγχάνη ακριβής ή ου. Συνέπεσεν όμως, ώς 

φαίνεται, έκ τοΰ ειδικού τοΰτου αντιγράφου ν’ άντιγραφώσιν άπαντα τά 

μεταγενέστερα χειρόγραφα. Ώς έκ τούτου πάντα ταΰτα περιέχουσι τήν περί 

του συνοικεσίου πληροφορίαν, ενώ ετερα χειρόγραφα παλαιό, σύγχρονα του 

χάριν των Καρακκιόλων γραφέντος, δεν περιέχουσι τήν περί ής ό λόγος πλη¬ 

ροφορίαν, ώς δεν θά περιείχε τούτην και τό άπολεσθέν αρχέτυπον τής Μεγά¬ 

λης Χρονογραφίας τό απ’ευθείας έκ τής Μικράς Χρονογραφίας άπορρεΰσαν, 

ήτις, ώς έδηλώσαμεν εγκαίρως, ουδέ τον έλάχιστον περί τοΰ συνοικεσίου 
ποιείται υπαινιγμόν. 

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Καθηγητής Πανεπιστημίου. 

ΣΑΛΩΜΗ (:) 

Τό επίθημα τοΰ κιονίσκου, τοΰ χωρίζονιος τό τελευταίου προς άνατολάς 

δίλοβον παράθυρου τής νοτιάς πλευράς τοΰ έν Μονεμβασία Ναοϋ τής ' Αγίας 

Σοφίας, φέρει λίαν περίεργον ανάγλυφου παράστασιν, αξίαν ν’ απασχόληση 

ημάς ενταύθα. 

Έπ'ι τοΰ επιθήματος τοΰτου παρίστατ.αι έν άναγλΰφφ (Είκ. 1) γυνή 

όρθια κατενώπιον, εχουσα έπΐ τής κεφαλής κωνοειδή πίλον, όστις άφίνει νά 

φαίνωνται οί έπ'ι τοΰ μετώπου πίπτοντες και εις δυο χωριζόμενοι βόστρυχοι 

τής κόμης. Ή παριστανομένη γυνή φορεΐ μακρόν πολύπτυχον καί άζοιστον 

χιτώνα, μέ λίαν μακράς χειρίδας, έκτεινομένας καί πέραν τών άκρων των 

χειρών. Ή δεξιά χειρ παρίσταται κεκαμμένη παρά τήν δσφΰν, ή δέ αριστερά 

τείνεται προς τά άνω. Οί πόδες φέρουσι σανδάλια καί είναι άμφότεροι 

έστραμμένοι προς δεξιά. Τό βάθος τέλος περί τήν γυναικείαν ταΰτην μορφήν 

πληροΰται υπό ελαφρώς αναγλύφων παχέων έλισσομένων φύλλων, ίσχυρώς 

έσχη ματοποιη μένων. 

Ή περίεργος αΰτη γυναικεία μορφή είκονίζει άναμφιβόλως δρχηστρίδα 

χορεΰουσαν. "Οτι πρόκειται περί όρχηστρίδος συνάγεται κυρίως έκ τών 

μακρών αυτής χειριδών, όμοιας τών οποίων φέρουσιν αί χορεΰτριαι εις πολλά 

διασωθέντα παραδείγματα. Αρκεί προς πίστωσιν τοΰτου νά ύπενθυμίσωμεν 

τήν χορεΰτριαν, ήτις είκονίζεται έπί τοΰ γνωστού άναγλΰφου τοΰ κιθαρφ- 

δοΰντος Κενταύρου έν τώ Βυζαντινώ Μουσείω Αθηνών \ (Είκ. 2), εις ήν 

καί θά έπανέλθωμεν, όπως έπίσης καί τήν χορεύτριαν τήν είκονιζομένην εις 

μίαν τών μικρογραφιών τοΰ άπολεσθέντος χειρογράφου τοΰ Φυσιολόγου, 

τοΰ φυλασσόμενου άλλοτε εις τήν Ευαγγελικήν Σχολήν τής Σμύρνης 2. 

Τάς μακράς ταύτας χειρίδας, ίδιον φαίνεται χαρακτηριστικόν τών χορευ¬ 

τριών, βλέπομεν φέροντας καί άνδρας ακόμη χορεύοντας. Ούτως εις τά πλου¬ 

σίους κεκοσμημένα πλαίσια, τά περιβάλλοντα τούς κανόνας αντιστοιχίας έν 

αρχή τοΰ ύπ’ άριθ. 540 χειρογράφου Ευαγγελίου τής έν Βενετία Μαρκιανής 

Βιβλιοθήκης, εύρίσκομεν δύο χορευτάς μέ τοιαύτας μακράς χειρίδας δρχου- 

μένους εκατέρωθεν μουσικού κρούοντος έγχορδον οργανον8 (Είκ 3). Τούς 

1 ’Λπεικόνισις τελευταΐον έν Ο. δ ο Ιί τι ου, Οιιϊάβ 6υ Μυκόο Βγζ&πίΐη ά’ΑίΙιέηοε, 

έάίΐ. ίΓαηςαίδβ ρ»Γ Ο. Μειίίβη Αΐΐιέηββ, 1932. είκ. 28α 
2 ]. 8 ί Γζγ § ο ννεΐτ ΐ, Όετ ΒίΙάοΓίίΓβΪΒ άαε ξπβυΐιϋβοΐιεη Ρ1ιγ5Ϊο1ο§;ιΐ3 . . . Βεϊρζΐ^, 

1899. (Β3'ζαηί:. Ατοΐιΐν, 2). σ. 28 καί πίν. XI. 

3 Έκ τής ύπ’ άριθ- Ο. 589 φωτογραφίας τής εν Παρισίοις (Ιοίΐβοίϊοπ ίΐ€3 Η&ιιΐεβ 

Είαάβδ. 



Είκ. 1. Ανάγλυφος παράσιασις έπί επιθήματος κιονίσκου 
έν τφ Ναφ 'Αγ. Σοφίας Μονεμβαοίας. 

τοΰ Έμπαιγμοΰ τοϊί Ίησοΰ, όπως εν Ναγορίτσινο τής Παλαιάς Σερβίας1 

και αλλαχού. 

Έκ των ανωτέρω μνημονευθέντων δυο παραδειγμάτων όρχηστρίδα>ν, 

1 Ν. Ο Ευ η εν, ΜοηιιηιεηΙα α«ίδ δειΈϊεαε, I. Ζα^ΓεΕϊαε - ΡΓ3§υαε, 1928, πίν. 9 

καί Ρ. Ματ&ίοϊί, Εα ρείηΐιιιε Εγζαηίίηε, Ραηδ, 1928, πίν. ΟΟΧΧχνίΙΙ. 

Α. Ξυγγοπουλου 

χορευτάς τέλος τοΰτους μέ τάς μακράς χειρίδας εύρίσκομεν εισαγομένους κατά 

τον 140ν αιώνα, δμοΰ μετά μουσικών, καί εις την είκονογραφικήν σκηνήν 

Σαλώμη (;) 271 

τά οποία βεβαίως θά ήδΰνανεο νά πολλαπλασιασθώσι, τό παρουσιάζον τάς 

περισσοτέρας αναλογίας προς την απασχολούσαν ημάς παράστασιν είναι άναμ- 

φιβόλως ή εΐκονιζομένη επί 

τοΰ ανάγλυφου τοΰ Βυζαντινού 

Μουσείου Αθηνών (Εϊκ. 2). 

Ή μορφή αΰτη ύπετέΟη δτι 

είκονίζει χορευτήν ή αλλά δΰ- 

ναται νά θεωρηθή απολύτως 

βέβαιον δτι παριστά χορεύ¬ 

τριαν, ώς είχεν ήδη προ πολ- 

λοΰ παρατηρήσει δ 3ΐΓζγ§Ό\ν- 

$1ά2, καί ώς μάλιστα πείθει 

ή παραβολή προς τήν μορ¬ 

φήν τήν συνοδεΰουσαν τον 

αΰλοΰντα Κένταυρον έπί τής 

ξυλόγλυπτου θΰρας τοΰ "Αγίου 

Κλήμεντος έν Άχρίδι, περί ής 

οΰδεμία δΰναται νά ύπάρξη 

αμφιβολία δτι είκονίζει γυ- 

1 Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ, Όδηγός τού 
Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών, 

έκδ. 2«, Άθήναι, 1931, σελ. 46, 

άριθ. 178. Πρβ. καί δοΐίτίοιι, 
Οιΰάε, σελ. 52, άρ. 178. Ή γνώμη 

αυτή προήλθεν έκ τής υποΰέσεως 
δτι πρόκειται πιθανώς περί άντι- 
γοαφής άρχαίου προτύπου παρι- ΕΙκ. 2. Παράοχοσις ορχηστριδος επι τού αναγλυ- 

στάνοντος τόν Χείρωνα διδάσκοντα, Φου Κενταύρου έν τφ Βυζ· Μουσ. Αθηνών, 

τον Άχιλλέα, ώς είχεν ήδη εικάσει 
καί ό Ε. Β γ ε Ε ΐ ε τ, Νοιινεΐΐεδ ιεεΕθτεΕεδ δΐΐτ ΙΈΐδίοίτε άε Ια δοιιΐρπιτε Εγζαιιϋηε έν 
Νοαν. ΑτεΕίνεδ άεδ Μίδδίοιίδ δείεπίΐίϊςιιβδ, Νοιιν. δετΐε, £αδε. 9, 1913, 25. Αλλά εις τάς 
γνωστός σχετικός παραστάσεις τών μέσων αιώνων ό Χείρων παρίσταται διδάσκων τον 
Άχιλλ,έα ή τήν χρήσιν τών οπλών καί τό κυνήγιον, δτως εις τό χάλκινον πινάκιον τού 
Μουσείου τού Κάιρου θ'. 8 ί γ ζγ £ ο \ν ε Ε ϊ, ΚορΟδοΕε Κυπδΐ, ννϊεπ, 1904 [Οαίαίο^ιιε 
§έηέΓ&1 άεδ απίϊηιιϊΐέδ έ^γρίίεππεδ άα Μιΐδέε άιι Οαΐτε] σ. 257, άριθ. 9039 καί πίν. XXVI. 

Προχείρως παρά ΟαΕτοΙ, ΟίεΙϊοιιηαΪΓβ ά'ΑτεΕεοΙο^ΐε εΕτεΐΐεπυε, 11,2, σ. 3250, είκ. 

2343) καί είς τήν μικρογραφίαν τοΰ υπ" άριθ. 14 'Ιεροσολυμιτικοΰ χειρογράφου τών λόγων 
τού Γρηγορίου Ναζιανζηνοΰ (ΟΕ. ΟϊεΕΙ, Μαηαεί ίΐ’ατί Ενζαπίίη, 2“ έκδ- Ρατΐδ, 1925-6, 

II, σ. 268, είκ. 302) ή τήν μουσικήν δποχς είς τήν χαλκίνην λεκάνην τού έν Παρισίοις 
ΟαΕίπεί άεε ΜβάαϊΠεδ (ΟαζεΙίε αΓοΕέοίοβϊηπε, 11, 1886, 38 κ.έξ. πίν. 5), ουδέποτε όμως 

τον χορόν. Διά τάς αρχαίας άναλόγους παραστάσεις βλ. ΒτεΕΐεΓ, ένθ’ άν. 25, σημ. 1. 

2.μ δΙτζγ^οννδΕί έν ^ΕτΕιιεΕ άετ Εοηί^Ι. ρτειίδδ. Κηυδίδαηυηΐιιησεη, 1898, 

62 κ. έξ. 
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Τό άλλοτε έν τή Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνής^ έί^ο^γραφημένον χειρό¬ 

γραφον του Φυσιολόγου παρίστανε, προς εξήγησιν του κεφαλαίου τούτου 

είς διπλήν μικρογραφίαν, άνω μέν τον Άγ. Σίλβεστρον έμπροσθεν εκκλησίας 

διανέμοντα τον «επουράνιον και πνευματικόν άρτον» υπό μορφήν άντιδώρου 

είς τους πιστούς, κάτω δέ άνδρας παίζοντας μουσικά όργανα καί δρχηστρίδα 

χορεΰουσαν Ή δεύτερα αυτή παράστασις, παρά τάς υπό του 0[οΜδ1:&ΐι1>] 

παρατηρούμενος δυσχερείας ώς προς την ερμηνείαν2, φαίνεται δτι είκονίζει 

τους εκρίπτοντας τον λόγον του Κυρίου εκ των ωτοιν αυτών καί επιδιδόμενους 
είς διασκεδάσεις. 

Θά ήτο δυνατόν νά παραδεχθώμεν δτι ή επί του εξεταζόμενου επιθή¬ 

ματος τής Μονεμβασίας δρχηστρίς σχετίζεται προς τό κεφάλαιον τούτο του 
Φυσιολόγου; 

Νομίζω δτι τό πράγμα δεν είναι πολύ πιθανόν, διότι μόνη ή παράστασις 

μιας δρχηστρίδος δεν θά ήτο δυνατόν νά ύπενθυμίση την διήγησιν τού 

Φυσιολόγου καί τά εκ ταύτης άπορρέοντα ηθικά διδάγματα. 

Διά τούτο θά επρεπεν αλλαχού νά στραφώμεν, διά ν’ άνεΰροιμεν την 

πιθανήν ερμηνείαν τής άπασχολούσης ημάς αναγλύφου ταύτης παραστάσεως. 

Είναι πολύ πιθανόν δτι ή μορφή αυτή δεν είκονίζει απλήν χορεύτριαν, 

αλλά πρόσωπον λίαν γνωστόν εκ τής Ευαγγελικής ιστορίας, δηλαδή τήν 

Σαλώμην, τήν κόρην τής Ήρωδιάδος. Πράγματι, είς παραστάσεις άναφερο- 

μένας είς τον τραγικόν θάνατον τού Άγ. Ίωάννου τού Προδρόμου είκονί- 

ζεται συχνότατα, ώς γνωστόν, ή Σαλώμη χορεύουσα προ τής τραπέζης τού 

συμποσίου τού Ήρώδου. Είς πολλάς εκ των παραστάσεων τούτων ή Σαλώμη 

φέρει ένδυμα λίαν άνάλογον προς τό επί τού εξεταζόμενου αναγλύφου, καί 

μάλιστα τάς χαρακτηριστικός μακράς χειρίδας. Τήν παράστασιν ταύτην τής 

δρχουμένης θυγατρός τής Ήρωδιάδος εύρίσκομεν, μεταξύ πολλών άλλων, 

εις μίαν μικρογραφίαν τού είς τον 110ν αιώνα αναγόμενου χειρογράφου 

Ευαγγελίου ΰπ’ άριθ. VI. 23 τής εν Φλωρεντία Λαυρεντιανής Βιβλιοθήκης, 

δπου εν φ. 29 β είκονίζεται ολόκληρος ή ιστορία τού συμποσίου τού Ήρώδου 

καί τής άποτομής τής κεφαλής τού Προδρόμου3 (Είκ. 5). Ή δρχουμένη 

Σαλώμη έν τή μικρογραφία ταύτη φέρει ένδυμα μέ μακράς άνεμιζομένας 

χειρίδας, εντελώς σχεδόν δμοιον προς τό τού αναγλύφου τής Μονεμβασίας. 

Διαφορά μόνον υπάρχει ώς προς τό κάλυμμα τής κεφαλής, είς τό όποιον καί 

κατωτέρω θα επανελθωμεν. Η είς τήν παραπλεύρως δμως σκηνήν είκονιζο- 

μένη Ήρωδιάς, ήτις συμβουλεύει τήν Σαλώμην νά ζητήση από τον Ήρώδην 

1 3 Ιγ 7,γ §:ο%νβΙί ΐ, ΡΗγδίοΙο^ιΐδ, πίν. XI. 

2 Παρά 3 ίτν.γ £0 ννδίτί, Ρ1ιγδϊοΙο§νΐδ, 28, § 25. 

Φωτογραφία τής έν Παρισίοις Βϊόΐίοΐΐιέφίε ά’ΑΠ 61 ά’ΑτοΙιέοΙο^ΐε. 

Σαλώμη (;} 27δ 

τήν κεφαλήν τού Προδρόμου επί πίνακι (Ματθ. 14.8), φέρει επί κεφαλής 

κάλυμμα εξ άναδιπλουμενού υφάσματος, λίαν άνάλογον προς τό επί τού εξε¬ 

ταζόμενου αναγλύφου (Είκ. 5). Μέ δμοιον τέλος ένδυμα καί στάσιν πολύ 

άνάλογον προς τήν τού χειρογράφου, παρίσταται ή δρχουμένη Σαλώμη μεταξύ 

τών από τού 13ου αίώνος τοιχογραφιών έν τώ Ναφ τής Παναγίας Χρυσα- 

φιτίσσης παρά τό χωρίον Χρύσαφα έν τή περιοχή τής Σπάρτης (Είκ. 6). 

Ή παράστασις μάλιστα αύτη τής Σαλώμης θά ήδύνατο ίσως νά ερμηνεύση 

καί τό έν εΐδει καλύπτρας ύφασμα επί τής κεφαλής τής χορευούσής θυγατρός 

τής Ήρίύδιάδος έν τή ανωτέρω παρατεθείση μικρογραφία τού Λαυρεντιανού 

Είκ. 5. Ή Σαλώμη όρχουμένη. Ή Ήρωδιάς συμβουλεύουσα τήν Σαλώμην 

νά ζητήση τήν κεφα?ά)ν τού Προδρόμου. Τμήμα μικρογραφίας έκ τοϋ κώδ. 

VI. 23 (φ. 29β) τής Λαυρεντιανής Βιβλιοθήκης έν Φλωρεντίφ. 

κώδικος (Είκ. 5). Είς τήν τοιχογραφίαν δηλαδή τής Χρυσαφιτίσοης ή Σαλώμη 

φέρει άνηρτημένην από τού άρισιερού ώμου κατάκοσμον ταινίαν, ήτις κατ- 

έρχειαι προς τά κάτω παραλλήλως, προς τήν χεΐρα. Άλλα καί τό ύφασμα, τό 

όποιον φέρει επί τής κεφαλής ή Σαλώμη είς τήν μικρογραφίαν τού Λαυρεν- 

τιανού κώδικος, φαίνεται έχον μορφήν ταινίας περιβαλλούσης τήν κεφαλήν 

αυτής καί άποληγούσης κατά τό άκρον είς κροσσούς (Είκ. 5). Είναι πολύ 

πιθανόν δτι πρόκειται περί τής αύιής ταινίας, ήτις θά ήδύνατο ΐσα)ς νά θεω- 

ρηθή ώς άνάμνησις τού πέπλου, ον κρατούσιν αί δρχηστρίδες είς Βυζαντινός 

παραστάσεις ελληνιστικής προελεύσεως 1. 

1 Πρβ. τάς όρ/^ηστρίδας έν τή μικρογραφίφ τοΰ κώδ. 479 τής εν Βενετία Μαρκιανής 
Βιβλιοθήκης, περιέχοντος τά Κυνηγετικά τοϋ Όππιανοϋ. παρά Ο. 8 ο 1ι 1 ο ηι 1) € τ § ε Γ, 

V Ερορέε 1>γζ3ηΐίπε, II, 149, καί προχείρως έν Έ.τετηρίδι τής Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, 
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Τά παραδείγματα ταϋτα θά ήδύναντο νομίζω νά όδηγήστοσιν ημάς εις 

τό συμπέρασμα δτι ή ανάγλυφος μορφή επί τοΰ επιθήματος τής 'Αγ. Σοφίας 

Μονεμβασίας εΐκονίζει πιθανώτατα την Σαλώμην. 

Είκ. 6. 'Η Σαλώμη όρχου- 

μένη. Τοιχογραφία τής Πα¬ 

ναγίας Χρυσαφιτίσσης παρά 
τά Χρύσαφα Λακωνίας. 

Ποιον δμως λόγον εχει ή παράστασις αυτή 

επί τοΰ παράθυρου τής εκκλησίας; 

Ανάγλυφοι εικονογραφικαί παραστάσεις — 

Δέησις, Ετοιμασία τοΰ θρόνου, μορφαί Αγίων 

κ.λ. π.— ουδέποτε, ώς γνωστόν, έλειψαν από τάς 

Βυζαντινός εκκλησίας Κ Διά τον λόγον τοΰτον ή 

εξεταζόμενη ανάγλυφος εικών, παρά τό περίεργον 

τοΰ θέματος αυτής, δεν θά ήδΰνατο νά θεωρηθή 

ξένη προς την Βυζαντινήν παράδοσιν. 

Είναι αληθές οτι τά επιθήματα των Βυζαν¬ 

τινών εκκλησιών, τ’ ανάλογα προς τό φέρον τήν 

περί ής δ λόγος εικόνα, κοσμοΰνται συνήθως διά 

γεωμετρικών ή φυτικών θεμάτων, σπανιώτερον δε 

διά παραστάσεων ζώων και πτηνών ώς καί διά 

μυθολογικών ακόμη μορφών. Τοΰτο δμως δεν 

αποκλείει καί τήν επ’ αυτών άπεικόνισιν θέματος 

ειλημμένου εκ τής Ευαγγελικής ιστορίας. 

Έπί τοΰ προκειμένου νομίζω δτι ή άπεικό- 

νισις τής Σάλιό μη ς επί τοΰ παράθυρου τής εκκλη¬ 

σίας σχετίζεται ΐσως προς αυτό τό οικοδόμημα. 

Τό παράθυρον δηλαδή, εφ’ οΰ τό επίθημα 

τοΰ κιονίσκου τό φέρον τό άπασχολοΰν ημάς 

άνάγλυφον, ανοίγεται εις επιμήκη ορθογώνιον χώρον, ευρισκόμενον παρα- 

πλευρως τοΰ Διακονικού τής εκκλησίας καί καταλαμβάνοντατήν ΝΑ γωνίαν 

τοΰ οικοδομήματος2. 

Είναι γνωστόν οτι εις τάς έν Έλλάδι σφζομένας εκκλησίας, τάς εκτι- 

σμένας κατά τό οκταγωνικόν λεγόμενον σύστημα, είς δ ανήκει καί ή 'Αγ. 

Σοφία τής Μονεμβασίας, οί κατά τάς τέσσαρας γωνίας τοΰ οικοδομήμα¬ 

τος ορθογώνιοι οΰτοι χώροι χρησιμοποιούνται ώς Παρεκκλήσια, δπως εν 

2, 1925, 33. Βλ. επίσης καί τάς δύο διά σμάλτου παραστάσεις χορευτριών έπί τοΰ στέμ¬ 

ματος τοΰ Μονομάχου έν Βουδαπέστη παρά Ο. Μ. ΌηΙΙοπ, Βγζαηΐΐπε Απ 
Ατοίιπεοίοσ^, Οχίοτά, 1911, σ. 527, είκ. 313. 

1 Βλ. ιδίως Ε. Βτβΐιϊει-, Ε& δοαίρίατο ίοοηθ£ΐ·3ρΗϊ(ριβ άπηδ Ιεδ 6§;1ΐδβ5 δγζαη- 

Ιΐηβδ, έν Βαίΐοΐϊπ άε ΙΆεαάεηιϊε Εοιιτη^ίπε, δεεΐϊοη Ιιΐδίοπςιιε, 11, 1924, 55 κέξ. 

2 Βλ. τήν κάτοψιν παρά Ο. ΜϊΙΙεΙ, ΕΈοοΙε ^τεοφιε άαπδ Γε,τεΙιΐΐεεΙιίΓε άγζ&πίίπε, 

Ρ&πδ, 1916. σ. 113, είκ. 60. 
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Δαφνίφ ή τά οποία ήσαν καί τόποι ταφής επισήμων προσώπων, δπως εις τούς 

'Αγ. Θεοδώρους τοΰ Μυστρά2. Θά ήδυνάμεθα λοιπόν νά καταλήξωμεν εις τό 

συμπέρασμα δτι ό ώς Παρεκκλήσιον χρησιμοποιούμενος οΰτος χώρος κατά 

τήν ΝΑ γωνίαν τής 'Αγ. Σοφίας Μονεμβασίας ήτο πιθανώς αφιερωμένος είς 

τον “Αγ. Ίωάννην τον Πρόδρομον, σχετική προς τον όποιον είναι καί ή επί 

τοΰ επιθήματος τοΰ παραθύρου είκονιζομένη Σαλώμη. 

Βεβαίως πάντα τ’ άνωτέρα ώς ύπόθεσιν μόνον άναγράφομεν, δεδομένου 

δτι, καθ’δσον τουλάχιστον γνωρίζομεν, ούδέν άνάλογον παράδειγμα είναι 

γνωστόν. Έν πάση δμως περιπτώσει έθεωρήσαμεν όχι άσκοπον τήν δημο- 

σίευσιν τοΰ περιέργου τούτου αναγλύφου, μοναδικού μέχρι τοΰδε, ώς νομίζο- 

μεν, εις τό είδος του. 

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 

1 Γ. Λαμπάκη, Χριστιανική αρχαιολογία τής Μονής Λαφνίου, Άΰήναι 1889, 103. 

Πρβ. καί Εύρετήριον των μεσαιωνικών μνημείων τής Ελλάδος, τεϋχ. Γ', υπό Α. 

Ό ρ λ ά ν δ ο υ, "Αθήναι, 1933, 219. 

5 Α· 5 \ Γ μ ο Ις, Μίδίτβ, λνίεη - Εώρζί^, 1910, 91. 



Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΝ 

Ό βίος του οίκου των έν Κέρκυρα Βουλγάρεων είναι γνωστός, άφ’ ής 

εποχής συνεδέθη ούτος άρρήκτως μετά του ιεροί λειψάνου του αγίου καί 

θαυματουργοί Σπυρίδωνος, προστάτου τής Κέρκυρας, ήτοι άφ’όιου Σταματελος 

ο Βοΰλγαρις τώ 1521 ήλθεν εις γάμον μετά τής Ασημίνας Καλοχαιρέτου, 

έγγονής του Γεωργίου Καλοχαιρέτου του κομιστοί εις Κέρκυραν των ιερών 

λειψάνων Σπυρίδωνος του θαυματουργοί, Θεοδώρας τής Αύγούστης καί 

άλλων αγίων. 

Τίς ήτο δμως ό Σταματελος ούτος Βοΰλγαρις, τον όποιον ή χήρα του 

Μάρκου Καλοχαιρέτου, Κυράτσα Μάρω, προέκρινεν ώς γαμβρόν της μεταξύ 

πολλών άλλων εύγενών νέων τής Κέρκυρας, οΐτινες αναμφίβολος θά έπω- 

φθαλμίων νά ελθωσιν εις γάμον μετά τής κληρονόμου τοιούτου ανεκτίμη¬ 

του θησαυροί; 

Τό άρχαΐον γενεαλογικόν δένδρον τής οικογένειας μαρτυρεί δτι 6 οίκος 

ελκει την καταγωγήν από τίνος Έλεάζαρ πρίγκιπος τής Βουλγαρίας. 

Ό Λαυρέντιος Βροκίνης, δστις συνέταξε την ιστορίαν τής οικογένειας, 

δπως χρησιμοποίηση ταΰτην ό Ευγένιος Ρίζος Ραγκαβής εις τό «ΙΑ ντε ά’οτ 

άε Ια ηο51ε556 Ιοπΐεηηε «Οοτίοιι», δεν παραδέχεται τον Έλεάζαρ τοίτον 

ώς πρίγκιπα τής Βουλγαρίας, αλλά μόνον ώς καταγόμενου εκ Βουλγαρίας 

καί άνήκοντα εις μίαν τών επιφανέστερων οικογενειών. 

Ευτυχέστερος του Βροκίνη εις τάς αναζητήσεις μου, είμαι τής γνώμης, 

δτι τό γενεαλογικόν δένδρον τής οικογένειας άποδίδον τον τίτλον του πρίγκι- 

πος εις τον γενάρχην Έλεάζαρ, δεν σφάλλεται, αλλά εύρίσκεται έν πλήρει 

τάξει, ώς προς την ιστορικήν αλήθειαν. 

Μεταξύ τών εγγράφων μου, άνείρον χειρόγραφον τοί ΙΗ' αίώνος, αντί¬ 

γραφου παλαιοτέρου, τό όποιον έν εϊδει χρονικοί εξιστορεί τά κατά τούς 

Βουλγάρους, άφ’ής εποχής ούτοι μετφκησαν εις την Βαλκανικήν. 'Ως γνωστόν, 

τά χρονικά άπεδείχθησαν πολύτιμα ώς ιστορική πηγή, καί πολλάκις εις αυτά 

οφείλεται ή ευρεσις τής αλήθειας μεγάλων ιστορικών γεγονότων. Διά τών 

πληροφοριών τών περιλαμβανόμενων εις τά χρονικά άνεζητήθησαν αί ιστο¬ 

ρικοί πηγαί, αΐτινες ήγαγον εις συμπεράσματα απολύτως συμφωνοΰντα 

εις ταΰτα. 
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Τό ύπ3 δψιν λοιπόν χρονικόν είναι άξιον λόγου, διότι έν αύτφ συμπε- 

ριλαμβάνεται άγνωστος δημοσία πράξις ενώπιον συμβολαιογράφου. Αυτή 

είναι ή διαθήκη Στεφάνου του εκ Βουλγάρων (όε’ Βιιΐ^&π), γενομένη ενώ¬ 

πιον τοί συμβολαιογράφου Κερκύρας Μένεγου Μαμονάλη, λεγομένου Γκλαβά, 

καί τών μαρτύρων μισέρ Γιάννου Τούρκου, γραφέως, καί Νικολάου Σκιεβά- 

νου λεγομένου Βαρή. Τής διαθήκης ταύτης άντίγραφον έλήφθη τη 10 Αύγού- 

στου 1589 υπό Αρτεμίου τοί Βουλγάρεως τοί βραδύτερου (1603- 1608) 

μεγάλου πρωτοπαπά Κερκύρας. 

Έκ τοί λεκτικοί τής διαθήκης ταύτης δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν δτι 

αυτή συνετάχθη Ελληνιστί, μετεφράσθη δέ Ίταλιστί, δπως συμπεριληφθή εις 

τό χρονικόν. Έν αυτή ό Στέφανος Βούλγαρις ομολογεί δτι ήλθεν εις Κέρ¬ 

κυραν τω 1462, Αύγούστου 9, ώς μαρτυρεΐται τούτο, ώς λέγει, έκ τής εν τη 

καγκελλαρία τοί Βαΐλου καταθέσεως τών φίλων του Ιωάννου Μορελλου καί 

Νικολάου Άλταβίλλα. Παρακαλεί έπειτα τούς Κερκυραίους έν όνόματι τής 

ορθοδόξου θρησκείας νά μη καταδιώξωσι τούς υιούς του, αλλά νά είναι 

φίλοι των. 'Ως προς τά παρελθόντα μεγαλείά του, ελάχιστα ένδιαφέρεται, 

διότι νομίζει, δτι ταίτα δεν θά έπανέλθωσιν. “Ο,τι ενδιαφέρει αυτόν είναι 

δπως οί υιοί του καί οΐ εγγονοί του γίνωσι Κερκυραΐοι. Έάν δέ ό θεός 

θέληση οί υιοί του Κωνσταντίνος καί Βασίλειος μετά τών έγγονών του 

Νικολάου, Ευσταθίου καί “Ανδρέα, νά έπανέλθωσι εις τήν πατρίδα των 

επιθυμεί πάντοτε νά ενθυμούνται τούς Κερκυραίους μετ’ αγάπης. 

Επιθυμεί προς τούτοις οί κληρονόμοι του νά ζήσωσιν εν Κέρκυρα 

χωρίς νά διαπράξωσιν επιλήψιμους πράξεις, άφ’ οΰ αφήνει εις αυτούς χρυσόν 

διά νά ζήσωσι. Εις τό οίκημα, εις τό οποίον διαμένει, να κατοικησωσι και 

αύτοί. άνευ υπεροψίας καί νά χαιρετώ σι ταπεινώς πάντας. Τά ή μίση τών 

χρημάτων του νά λάβη ό Βασίλειος, τα υπόλοιπα δ ο Κωνσταντίνος, θανον- 

τος δέ του ενός νά μένη ό επιζών κληρονόμος καί τής οικίας. Επιτρέπει εις 

τούς υιούς του νά πωλήσωσι τήν οικίαν του μετά τών έν αυτή επίπλων, εαν 

δέ ό Άνδρέας Κοντόκαλης καί ό Γιάννης Βλεμονιώτης δώσωσι χρήματα 

επί προθεσμία νά γράψη τήν οφειλήν εις τάς πράξεις του ό συμβολαιογρά¬ 

φος Δήμος Καβάσιλας καί τότε νά λαμβάνωσιν ούτοι τήν οικίαν, οί δέ κλη¬ 

ρονόμοι του νά άγοράζο)σιν έτέραν. Έάν δέ ήθελεν εύδοκηση ο Θεός νά 

δύνανται οί υιοί του ή εγγονοί του νά έπανέλθωσιν εις τήν πατρίδα, δεν θά 

πράξωσιν ατιμίαν, έάν παραμένωσιν έν Κερκύρα καί νυμφευόμενοι λάβωσι 

γυναίκα συμφώνως προς δσα διατάσσει ή μήτηρ εκκλησία, εκ τής τάξεως 

τών εύγενών. Ακόμη επιθυμεί, δπως έκ τών χρημάτων του τελεσθώσι διά 

τήν ψυχήν του τέσσαρα μνημόσυνα σαρανταρια εις τεσσαρας διάφορους ναούς, 

κατά τήν συνήθειαν τοί τόπου. Ή κηδεία του ορίζει νά τελεσθή εν καιρφ 

νυκτός άνευ έπιδείξεως. Επίσης παραγγέλλει, δπως τήν 29ην Αύγουστου 

έκαστου έτου$ τελήται λειτουργία υπέρ της ψυχής τοί άποθανοντος πενθεροί 
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του Εμμανουήλ. Εάν δέ ποτέ ελευθερωτή ή πατρίς του, οί κληρονόμοι 

μέχρι τέταρτης γενεάς νά μετακομίσωσι τά οστά του εις αυτήν άνευ θορύβου 

και να τα θάψωσιν εν τφ ναφ του. Τέλος άφίνει καθολικούς κληρονόμους 

τούς υιούς του υπό τον όρον νά συνάψωσι γάμον μετ’ εύγενούς τής Κέρκυ¬ 

ρας. Τουναντίον εάν ήθελον λάβει σύζυγον Ιξ Ίωαννίων ή εξ άλλου τόπου 

αποκληρώνει αυτούς καί αναθέτει εις τον πρωτοπαπάν Τιμόθεον Δαρήν ή 

τούς διαδόχους του και εις τον μισέρ Δόναν Διγότην καί μισέρ Νικόλαον 

Φιομάχον νά διανείμωσι την περιουσίαν του είς τρεις μοίρας καί νά διαθέ- 

σωσι την μίαν εις πτωχούς, την άλλην, όπως ύπανδρεύσωσι πτωχάς νεάνιδας 

καί την τρίτην, όπως επαναφέρωσιν εις την εύθεΐαν οδόν αμαρτωλάς. 

Υπογράφεται Στέφανος Έλεάζαρος έκ Βουλγάρων. Έπονται οί άνω- 

τέρω άναφερόμενοι μάρτυρες καί ό συμβολαιογράφος. 

Αμέσως δέ παρόντος τού διαθέτου Στεφάνου Έλεάζαρος εκ Βουλγάρων 

καί των μαρτύρων έξήχθη επίσημον αντίγραφου παραδοθέν είς τον είρημένον 
Στέφανον έκ Βουλγάρων. 

Τής δημοσίας ταύτης διαθήκης τήν γνησιότητα δεν δυνάμεθα νά άρνη- 

θώμεν άν καί^δέν είναι δυνατή ή παραβολή αυτής, λόγω τής άπωλείας 

των βφλιων τού Συμβολαιογράφου Μαμονάλη, όπως καί τόσων άλλων — 

διότι εν αυτή αναφέρονται πρόσωπα καί πράγματα, τά οποία ούδένα σκοπόν 

θά είχον νά είναι ψευδή. Ούτε ή διαθήκη είναι τοιαύτη, ώστε νά παρέχη 

τήν υποψίαν τής πλαστότητος, διότι εν τοιαύτη περιπτώσει <5 υποτιθέμενος 

πλαστογράφος θά είχε συμφέρον νά διαφώτιση διά ταύτης πάντα όσα εν τφ 

χρονικφ περιλαμβάνονται. Έκ τής διαθήκης ταύτης τά μόνα σημεία, τά 

οποία ενδιαφέρουσιν ημάς, όπως βασίσωμεν τήν άποψιν ημών είναι α') ότι 

ό Στέφανος Βούλγαρις όμολογεί ότι ό ίδιος μετώκησεν είς Κέρκυραν τφ 

ί462, β') ότι κατάγεται έκ Βουλγαρίας, γ') ότι ή θέσις του έν Βουλγαρία 

ητο προνομιακή καί δ') ότι πενθερός αυτού ήτο ό Εμμανουήλ, διά τον 

οποίον αφήνει κληροδότημα όπως τελήται λειτουργία υπέρ άναπαύσεως τής 
ψυχής του κατά τήν 29 Αύγούστου. 

= Ας έξετάσωμεν τώρα τό χρονικόν, διά νά παρακολουθήσωμεν τήν εξι- 

στόρησιν των γεγονότων, τά όποια εξε.λίχθησαν έπί των ήμερων τού Στε¬ 

φάνου τούτου καί των προηγηθέντων αυτού. 

Τό χρονικόν άρχεται τής ϊσιορικής του άφηγήσεως άφ’ ής οί Βούλγαροι 

κατερχομενοι από των οχθών τού Βόλγα εγκατεστάθησαν έν τή Βαλκανική. 

Θά^ήτο λίαν ανιαρόν, έάν ήθέλομεν ενταύθα επαναλάβει όσα περί τής ιστο¬ 

ρικής εξελιξεως τού Βουλγαρικού λαού τό χρονικόν αναφέρει, θά περιορισθώμεν 

μόνον να έξετάσωμεν τά νεώτερα γεγονότα τά στενώς σχετιζόμενα προς τούς 

άμεσους προγονούς τού συντάξαντος τήν διαθήκην του Στεφάνου. Μετά ταύτα 

θά είναι εύκολος ή άναζήτησις τής άπωτέρας ιστορίας τού Βουλγαρικού λαού 

και των προγόνων τού Στεφάνου των άναφερομένων έν τφ παρόντιέρανίσματι, 
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Άμουράτ Σουλτάνος τών Τούρκοι (1360-1389), άφ3 οΰ κατέκτησε 

πλείστας χώρας εν Ευρώπη μετά τήν νίκην τού Κοσσόβου κατά τών Σέρβων, 

των Βουλγάρων και τών Ούγγρων, έφονεύθη υπό χριστιανού στρατιώτου. 

Τούτον διεδέχθη ό υιός του Βαγιαζήτ, όστις, θέλων νά έκδικηθή τον 

θάνατον τού πατρός, έξεστράτευσε κατά τών Βουλγάρων καί κατετρόπωσεν 

αυτούς. Κατά τήν μάχην ταύτην έφονεύθη καί ό Έλεάζαρ αρχηγός τών 

Τριβελιανών, ό δέ Βαγιαζήτ υπεδούλωσε τό βασίλειον τών Βουλγάρων 

καί προσήρτησε τούτο είς τήν αυτοκρατορίαν του (1393). Ώς ήτο φυσικόν, 

ή μεγάλη αύιη νίκη τού Βαγιαζήτ έφόβισε τούς Χριστιανούς, είς τρόπον ώστε 

Σιγισμόνδος ό Βασιλεύς τής Ουγγαρίας έπεδίωξε νά συνάψη συμμαχίαν 

μεθ όλων τών Χριστιανικών κρατών, όπως σταματήση τήν πρόοδον αυτού. 

Πράγματι κατόπιν τής ενεργείας ταύτης, εν φ ό Βαγιαζήτ είχε πολιορκήσει 

τήν Κωνσταντινούπολιν, ήναγκάσθη νά λύση τήν πολιορκίαν καί νά συνάψη 
ειρήνην μετά τού αύτοκράτορος Εμμανουήλ (1397). 

Τον ανωτέρω άναφερόμενον αρχηγόν τών Τριβελιανών Έλεάζαρ, διεδέ- 

χθη ό Μάρκος καί τούτον ό ανεψιός του Μάρκος επίσης, όστις ετέθη υπό τάς 

διαταγάς τού Σιγισμόνδου τής Ουγγαρίας. Είναι γνωστόν ότι πάσα προσπά¬ 

θεια τών Βουλγάρων προς άνάκτησιν τής έλευθερίας τιον «πέτυχε. Έν τούτφ 

τφ μεταξύ ό Γαμερλάνος έκήρυξε πόλεμον κατά τού Βαγιαζήτ, όστις παρα- 

σκευασθείς έξεστράτευσε κατ’ αυτού. 

Μεταξύ δέ τών υπό τού Βαγιαζήτ στρατολογηθέντων ήσαν καί Βούλγαροι, 

τούς οποίους είχεν εκτιμήσει οΰτος διά τάς πολεμικάς των άρετάς. Τούτων 

διώρισεν αρχηγόν τον Στέφανον, υιόν τού Έλεάζαρ. Ώς γνωστόν ό πόλεμος 

ουτος άπέβη εις βάρος τού Βαγιαζήτ, όστις, νικηθείς έν Άγκυρα, έγένετο 

αιχμάλωτος (1402). Διάδοχος τού Βαγιαζήτ άνεκηρύχθη υπό τού Ταμερ- 

λάνου ό υιός του Μουσάς, τον όποιον όμως ό Σουλεϊμάν αδελφός του έξε- 

δίωξεν καί ήνάγκασε νά Ιπανέλθη είς Ευρώπην. Τότε καί οί Βούλγαροι άνε- . 

θάρρησαν καί ήνάγκασαν τούς Τούρκους νά φύγωσιν εκ τής χώρας των 

διαβιώσαντες έν ειρήνη μέχρι τού 1413, δτε άνήλθεν είς τον Σουλτανικόν 

θρόνον Μωάμεθ ό Α . Κατά τό διάστημα τούτο ήγεμόνευεν έν Βουλγαρία 

ό Ελεάζαρ, ανεψιός τού προμνησθέντος Μάρκου. Τήν ηρεμίαν ταύτην τών 

Βουλγάρων διετάραξεν ή βασιλεία τού Άμουράτ τού Β', όστις έξηνάγκασεν 

αυτους είς νεαν υποταγήν, ό δέ Ελεάζαρ δηλώσας υποταγήν παρέμεινε δεσπό¬ 

της εν Βουλγαρία μετά πολλών άλλων ήγεμον ίσκων. Έπί πλέον ό Σουλτά¬ 

νος έ'λαβεν είς γάμον τήν θυγατέρα τού Έλεάζαρ, περίφημον διά τήν ωραιό¬ 

τητα της, συγχρόνως όμοκ, διά παν ενδεχόμενον, έκράτησεν ώς όμηρον καί 
τον υιόν του Στέφανον. 

Μετά ταύτα ό Μουράτ Β'. έξεστράτευσε κατά τής Σινώπης καί έκεΐθεν 

εστράφη κατά τών δεσποτών τής Βουλγαρίας, διότι φαίνεται ότι ό υιός τού 

Ελεάζαρ Στέφανος, ευρίσκετο εις συνεννόησιν μετά τού πατρός, ώς προς τάς 
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κινήσεις και τάς βλέψεις του Σουλτάνου. Φοβηθείς έκ του του ο Έλεάζαρ 

μετέβη εις Ουγγαρίαν, δπως ζητήση την συνδρομήν τοΰ Βασιλέτος, επανερ¬ 

χόμενος δέ εφερε μεθ’ εαυτού τον έγγονόν του, υιόν του Γεωργίου τοΰ πρε- 

σβυτέρου υϊοΰ του. Έν τοσοΰτφ ό Μουράτ έξεστράτευσε κατά τής Σπερέν- 

τοβιτζ την οποίαν έπολιόρκησε, νομίζων οτι δ Έλεάζαρ εΰρίσκετο ακόμη εν 

Ουγγαρία. Άλλ’ ό Έλεάζαρ, καίτοι ειχεν επανελθεί, δεν άνέλαβε την διοίκη- 

σιν τής πόλεως, άλλ’άνέθηκεν αυτήν εις τον υιόν του Γεώργιον. Αποτέλεσμα 

τής πολιορκίας ύπήρξεν ή άλωσις τής πόλεως και ο έξανδραποδισμός τοΰ 

Γεωργίου, τον όποιον δ Μουράτ έξηνάγκασε νά άκολουθή τό στρατόπεδόν 

του, δπως και τον αδελφόν αύτοΰ Στέφανον. 

Οΐ αδελφοί δμως Γεώργιος καί Στέφανος δεν ηΰχαριστοΰντο νά διατε- 

λώσιν εις τήν υπηρεσίαν τοΰ Σουλτάνου καί γυναικαδέλφου των, διότι εβλε- 

πον οτι παρεσκευάζετο οΰτος νά έκστρατεΰση κατά τής Ουγγαρίας, εις τήν 

αυλήν τής οποίας εΰρίσκετο δ πατήρ των. ’Ήλπιζον δέ νά συγκινήσωσι τον 

Αλβέρτον Αΰτοκράτορα καί Βασιλέα τής Ουγγαρίας, (1438) δπως, έν περι- 

πτώσει πολέμου, άποκαταστήση αυτούς εις τήν ηγεμονίαν των. ΙΙληροφορη- 

θείς τήν ενέργειαν ταύτην ό Άμουράτ έθυμόίθη καί συνέλαβε τούς δύο 

αδελφούς διατάξας τήν τΰφλωσιν αυτών, έπεμβάσα δμως ή αδελφή των 

κατώρθωσε νά μή τυφλωθώσιν καθ’ δλοκληρίαν. Οι δέ Τριβελιανοί κατε- 

κτήθησαν έκ νέου. 

Μετά τον θάνατον τοΰ Άμουράτ (1451) ό Στέφανος, υίός τοΰ Έ?νεάζαρ, 

ασθενής ακόμη τούς οφθαλμούς, ήδυνήθη νά δραπέτευση καί νά καταφυγή 

εις Πελοπόννησον, ένθα παρουσιάσθη εις τον Δη μητριόν καί Θωμάν Παλαιο- 

λόγους τούς Δέσποτας, ώς υίός τοΰ Δεσπότου τής Βουλγαρίας Έλεάζαρ. Ό 

Στέφανος έγένετο αμέσως δεκτός υπό των δεσποτών, καθόσον δ πατήρ αύτοΰ 

διέκειτο φιλικώς προς τούς Έλληνας. Έν Πελοποννήσω έφιλοξενήθη υπό 

τοΰ Δεσπότου Θωμά καί έδήλιυσεν δτι άπεφάσισε νά ζήση έν ειρήνη καί 

νά ΰπανδρευθή. Προθύμως τότε οί Δεσπόται τής Πελοννήσου συνήνεσαν εις 

τον γάμον αύτοΰ μετά τής αδελφής των Αικατερίνης, θυγατρός τοΰ αύτοκρά- 

τορος Εμμανουήλ. Εις τήν άπόφασιν ταύτην συνετέλεσε τό ορθόδοξον δόγμα 

τό όποιον ήκολούθει ό Στέφανος. Έκ τοΰ γάμου τούτου έγεννήθησαν δύο 

τέκνα ό Βασίλειος καί δ Κωνσταντίνος. 

Μετά τήν άνάρρησιν εις τον σουλτανικόν θρόνον Μωάμεθ τοΰ Β' 

ό Γεώργιος, αδελφός τοΰ Έλεάζαρ καί θείος τοΰ Στεφάνου καί τοΰ Γεωργίου, 

έγκατεστάθη έκ νέου εις τον θρόνον του, ώς υποτελής τοΰ Σουλτάνου έπί 

καταβολή φόρου ύποτελείας 50.000 δουκάτων έτησίως. Δεν επέζησεν δμως 

έπί πολύ όπτος απόλαυση τον θρόνον του, διεδέχδη δέ τούτον δ υίός του 

Έλεάζαρ. Οί αδελφοί δμως Στέφανος καί Γεώργιος έν τφ μεταξύ κατώρθωσαν 

νά γίνωσι κύριοι τοΰ θησαυρού τής οικογένειας, δστις ήτο τεθαμμένος έν 

Σπεντέροβιτζ, προέτειναν δέ εις τον Σουλτάνον νά δώσωσι μέρος αύτοΰ προς 
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αυτόν καί νά άναγνωρισθώσι κύριοι τής Μυσίας, μετά τήν έκδίωξιν τοΰ 

Έλεάζαρ τοΰ έξαδέλφου των, υιού τοΰ θείου των Γεωργίου. Ό Σουίπάνος 

όμως έπεμβάς, συνεφιλίωσε τούς έξαδέλφους, αφή σας εις τον θρόνον τον 

Έλεάζαρ καί άναγνωρίσας αύτόν κύριον τής Μυσίας, εις δέ τους τυφλούς 

αδελφούς παρεχώρησεν έκτεταμένην έκτασιν δπως δυνηθώσι νά ζήσωσιν 

άξιοπρεπώς. "Ενεκα τούτου άπολέσας τήν έλπίδα τής παλινορθώσεως ό Στέ¬ 

φανος, άνεχώρησεν, έγκαταλιπών τάς παραχωρηθείσας γαίας εις τον αδελφόν 

του Γεώργιον, καί έπέστρεψεν εις τήν αύλήν των Παλαιολόγων γυναικαδελ¬ 

φών του, έν Πελοποννήσω ένθα έπανενρε τούς υιούς του, εφήβους πλέον. Τότε 

άπεφάσισεν άν καί λίαν προβεβηκώς τήν ηλικίαν, νά άκολουθήση τήν αύλήν 

τοΰ γυναικαδέλφου του Θωμά εις Κέρκυραν τφ 1462. 

Ώς γνωστόν, δ δεσπότης Θωμάς έκ Κερκύρας μετέβη εις Ιταλίαν, ό δέ 

Στέφανος δέν ήκολούθησεν αύτόν, ένεκεν άσθενείας καί των γηρατειών του, 

άλλ’ έγκατεστάθη έν Κερκύρα ένθα μετ’ ού πολύ δ υίός αύτοΰ Βασίλειος 

έλαβεν εις γάμον κόρην εύγενοΰς οίκου, τήν Ελισάβετ Άρκουδη, έξ ής 

απέκτησε τρεις υιούς τον Νικόλαον, τον Ευστάθιον καί τον Άνδρέαν. 

Οί δέ υιοί τοΰ Στεφάνου, Βασίλειος καί Κωνσταντίνος, συνδεθέντες διά 

δεσμών συγγένειας καί φιλίας μετά των εύγενών Κερκύρας, έπεδόθησαν εις τό 

έμπόριον μετά τών Ίωαννιτών εμπόρων, σχηματίσαντες έν βραχεί διαστήματι 

μέτρια πλούτη. 

Άν καί τό ανωτέρω χρονικόν είναι άκριβέστατον ώς προς τά γνωστά 

ιστορικά γεγονότα, έχομεν έν τούτοις νά παρατηρήσου μεν τά έξης: 

α') "Οτι, ώς γνωστόν, ή Βουλγαρική ιστορία παύει διά τής παντελούς 

κατακτήσεως τής Βουλγαρίας τφ 1393. 

β') "Οτι, τά άναφερόμενα γεγονότα έν τφ χρονικφ μετά τήν χρονολογίαν 

ταύτην δέν άνήκουσιν εις τήν Βουλγαρικήν ιστορίαν, άλλα εις τήν Σερβικήν 

τοιαύτην, έξ ής τά παρέλαβεν δ συγγραφεύς τοΰ χρονικού δπως καταλήξη εις 

τό συμπέρασμά του. ("Ορα Φραντζή χρονικόν Β' Κεφ. και ιστορίαν τής 

Βουλγαρίας υπό Ν. Κοκκώνη, Άθήναι 1877). 

γ') "Οτι, έν τή διαθήκη τοΰ Στεφάνου, ήτις σημειωτέον δέν φέρει ημε¬ 

ρομηνίαν, ή καθοριζόμενη 29 Αύγούστου προς τέλεσιν τοΰ μνημοσύνου τοΰ 

Εμμανουήλ, αν πρόκειται περί τοΰ αύτοκράτορος, δέν είναι δρθη, καθότι 

κατά τον Φραντζήν Εμμανουήλ δ Παλαιολόγος άπέθανε τήν 11 Ιουλίου 1426 

(δρα Χρονικόν Φραντζή, έκδοσις Βόννης βιβλίον I Κεφάλαιον Μ ). Δυνατόν 

καί δ Φραντζής νά σφάλλεται. 
δ') "Οτι ό Φραντζής ό τόσον λεπτομερώς περιγράφων τά τών Παλαιο- 

λόγων, ώς σύντροφος αύτών καί ώς έλθά>ν μετά τοΰ δεσπότου Θα>μά καί τής 

οικογένειας του εις Κέρκυραν τφ 1461, ώφειλε νά άναφέρη καί τό γεγονός 

τής άφίξεως τής αδελφής τοΰ Θωμά μετά τοΰ συζύγου καί τών τέκνων της, 

τά όποια κατά τό έπιόν έτος ή σαν ήδη ά'νδρες σχεδόν. 
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Ό Φραντζής (εν Βιβλίφ Δ' Κεφαλαίω ΙΘ', στίχος 10-15), μάς άφη- 

γεΐται πώς άνεχώρησεν ό δεσπότης εκ Μεθώνης φθάσας είς Κέρκυραν τη 28 

Ιουλίου τοΰ 1461 και πώς ή ακολουθία του έπιβιβασθεΐσα την 11 Ιουλίου 
έφθασεν είς Κέρκυραν την 2 Αύγουστου. 

Άλλ’ό Φραντζής εν βιβλίφ I Κεφαλαίφ Μ', ένθα περιγράφει τον 
θάνατον του αύτοκράτορος Εμμανουήλ γράφει: Ούτος οΰν ό Βασιλεύς κυρ 
Μανουήλ πρώτον θυγατέρα έγέννησε..., είτα Κωνσταντίνον, Ίωάννην τον 
Βασιλέα και Ανδρόνικον τον δεσπότην και θυγατέρα δευτέραν την..., 
Θεόδιορον τον δεσπότην και πορφυρογέννητον, Μιχαήλ τον αύθεντόπουλ^ον, 

Κωνσταντίνον τον δεύτερον τον και βασιλέα γενόμενον, Δημήτριον τον δεσπό¬ 

την και Θωμάν τον δεσπότην. Κατ’ακολουθίαν επειδή ούτε τά ονόματα 
τών αδελφών τοΰ δεσπότου Θωμά αναφέρει, δυνάμεθα να συμπεράνωμεν δτι 
οΰδόλτος ένδιέφερεν αυτόν ή τΰχη τών γυναικών εκείνων. Πλήν τοΰτου δυνατόν 
ό πρώτοβεστιάριος νά εύρίσκετο και εις διάστασιν μετά τοΰ γυναικαδέλφου 
τοΰ δεσπότου Θωμά. 

Τό προς έπίλυσιν δμως ζήτημα δεν έγκειται ένταΰθα. Πρέπει κατά 
πρώτον νά έξακριβωθώσι τά γεγονότα τά σχετιζόμενα μέ τον Έλεάζαρ, τούς 
υιούς και ανεψιούς του, νά καθορισθή ποΰ έλαβον χώραν ταΰτα, κα'ι μετά 
ταΰτα νά έλεγχθώσι τά άναφερόμενα γεγονότα εν τώ χρονικφ, διότι οΰτω, 

ού μόνον θά άποδειχθή ή εξ ηγεμονικού Βουλγαρικού οΐκου καταγωγή τοΰ 
οίκου τών Βόυλγάρεων, αλλά καί ή συγγένεια αυτού μέ τον αύτοκρατορικόν 
οίκον τών Παλαιολόγων. Ώς γνωστόν δέ ούδεμιάς οικογένειας ή καταγωγή 
κατ’ ευθείαν ή εκ θηλυγονίας εκ τών Παλαιολόγων άποδεικνύεται ίστορικώς. 

Μία έ'νδειξις ακόμη περί τής καταγωγής τοΰ οΐκου τών Βόυλγάρεων έξ 
ηγεμονικού Βουλγαρικού οΐκου, είναι τό οΐκόσημον αυτού, τό οποίον είναι 
τό αυτό μέ τού τού σημερινού Βουλγαρικού Βασιλείου. Χρυσούς λέων όρθιος 
πατών επί τής ημισελήνου καί άτενίζων αστέρα χρώματος αργυρού, επί 
κυανού πεδίου. 

Τό οΐκόσημον τούτο ή οικογένεια δέν παρέλαβεν έκ τών υστέρων, αλλά 
έχρησιμοποίησεν απ’ αρχής τής εγκαταστάσεώς της εν Κέρκυρα, ώς άποδει- 

κνΰεται έκ μαρμάρινου οικοσήμου άνευρεθέντος δτε άνεσκάπτοντο τά θεμέ¬ 

λια τής οικίας Τζίφρα έν Στρατιά, επί οικοπέδου άνήκοντος εις τό παρακεί¬ 

μενον έξωκλήσιον τής Θεοτόκου. Τό οΐκόσημον τούτο κοσμεί τό αέτωμα τής 
άνεγερθείσης οικίας, ήτις επί μακρά έτη παρέμενεν ημιτελής, άποκαλουμένη 
υπό τών μέχρις εκείνου τού σημείου μεταβαινόντων εις περίπατον έκ τής 
πόλεως «τό σπίτι τό χαλασμένο». 

Ή είς τό μέρος τούτο άνευρεσις τού οικοσήμου τών Βουλγάρεοιν καθι¬ 

στά πιθανόν δτι οί πρώτοι είς Κέρκυραν έλθόντες Στέφανος πατήρ καί 
Κωνσταντίνος και Βασίλειος υιοί του, έκτισαν εκεί τήν κατοικίαν των μετά 
έξωκλησίου, είς τοποθεσίαν δήλα δή εις τήν οποίαν καί άλλοι πρόσφυγες έκ 
Κωνσταντινουπόλεως κατώκησαν. Εντεύθεν όφείλομεν νά είκάσωμεν δτι 
μεσοΰντος τοΰ ΙΕ' αίώνος ή πόλις δέν είχε μεταφερθή έξ ολοκλήρου εις τήν 
σημερινήν τοποθεσίαν τής τριλόφου Κέρκυρας. 

ΣΠ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ 

ΤΗΣ ΕΝ ΧΑΛΚΗ» ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ1 

96. 

Μεμβρ- 0,21X0,16. ΙΕ' αίώνος, φ. 232. 

ΤΙραξαηόστολοι. 

Κώδιξ καλώς διατηρημένος, τέλειος είς τό είδος του. 

Περιέχει τάς Πράξεις τών Αποστόλων, τάς Καθολικάς έπιστολάς καί 

τάς τού Αποστόλου Παύλου μετά τών υποθέσεων αυτών έν τή αρχή καί 

τών μαρτυριών τών κεφαλαίων, και τήν άποκάλυψιν τού Τωάννου. 

Έν τοΐς περιθωρίοις ύπάρχουσι μαρτυρίαι όλίγαι έκ τών πατέρων. Από 

τού φΰλ. 203- 206 Συναξάριον, δηλονότι ύπόδειξις τών περικοπών τών κατά 

πάσαν ημέραν καί εορτήν άναγινωσκομένων ούδαμού απαντάται χρονολογία* 

μόνον έν τελεί τού 232 εσχάτου φύλλου. 

«Δόξα τώ δόντι αρχήν καί τέλος». 

97. 

Χάρε. 0,2ΐχ0,15 τον 1577, φ. 477. 

*Αντιόχοϋ τοΰ Πανδέκτου λόγοι. 

Προηγείται πίναξ τοΰ περιεχομένου· τό κείμενον εκτείνεται μέχρι τού 

256 φύλ. Είς τό τέλος τών Κεφαλαίων: «ΐ Άντιόχου μοναχού τής Λαύρας 

τοΰ άββά Σάββα προς Ευστάθιον ηγούμενον μονής ’Ατταλιανής πόλεως 

Άγκυρας τής Γαλατίας κεφάλαιον δεύτερον ρλ'»· είς τό 3^φύλλον «τό παρόν 

βιβλίον Άντιόχου τοΰ Δωροθέου... είς τον ναόν τού Αγίου Γεωργίου καί 

εΐ τις βουληθή αποξένωση αυτό νά είνε αφανισμένος καί ασυγχώρητος, κατά 

μήνα Δεκέμβριον ίνδ. Θ' ό Αρχιεπίσκοπος Φαναριού και Νεοχωρίου Καλ¬ 

λίνικος». Έν φύλλψ 256α ή εξής σημείωσις. 
«ψΤό παρόν βιβλίον τού οσίου πατρός ημών Άντιόχου, έγράφη παρ’ 

εμού τού αμαρτωλού Καλλίστου κατά συγχωρήσεως δέ θεού καί Ιερό μονάχου· 

έν τή σεβασμία καί ιερά μονή τού Σωτήρος Χριστού, τής έπονομαζομένης 

κατά τό παλαιόν μεγάλων πυλών, κατά δέ τό νέον Δούσικον υμείς δέ οί έν 

1 Βλ. ’Επετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. τόμ. ΙΑ' σ. 191. 
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χερσι τοΰτο έχοντες καί μετά προσοχής άναγινώσκοντες, και τά σφάλματα 

γνορίζοντες αυτά καί διορθτόσητε, έμοί δέ τω άμάθει συγχωρήσατε εν τώ 

ετει ζπε'. Ίνδ. Ε' έν μηνι Μαΐω κε' ήμερα πέμπτη». 

(φ. 256 β) «Τοΰ οσίου καί Θεοφόρου πατρός ημών Έφραίμ τοΰ Σύρου 

λόγος κατανυκτικός εις την δευτέραν παρουσίαν τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ 

Χρίστου». 

(φ. 270 Ρ) «Διήγησις περί Ευφρόσυνου τοΰ Μαγείρου». 

(φ. 273) «Περί ΰποκοής καί υπομονής». 

(φ. 279) «Τά έργα τοΰ οσίου πατρός ημών Δτοροθέου καί βίος τοΰ 

μαθητοΰ αΰτοΰ τοΰ μακαρίου Θεοδοσίου». Προηγείται «πίναξ ά'ριστος τής 

παροΰσης πυκήδος» έν τελεί ύπάρχουσι «ίστορίαι τινές καί διηγήσεις κατά 

πολλά ωφέλιμοι». 

(φ. 431) «Έγράφη τό παρόν βιβλίον παρ’ έμοΰ τοΰ μοναχοΰ Καλλί- 

στου... (δμοιον τώ προηγουμένφ άλλ’ έσβέσβη) τοίνυν οί θεωροΰντες αυτό 

καί άναγινώσκοντες συγχτορήσατε μοι τώ άμαθεΐ καί διορθώσατε αυτό, έν 

τφ ετει ζπεω ίνδ. Ε' τή δ" τής τυροφάγου». Έν τελεί τοΰ βιβλίου εις την 

άγραφον σελίδα «γριγωρήου ίερομονάχου»· καί κατωτέρω «Καί τόδε συν 

τοΐς άλλοις άφιέρομα εις την ΰπεραγίαν Θεοτόκον έν τής νίσου Χάλκις». 

έν δέ τφ ωα τοΰ πρώτου φΰλλου «τό παρόν άνέγνωσα εγώ ό Άνανίας 
Διονυσιάτης 1847 δεκεμβ. 21». 

98. 

Χάρτ. 0,21X0,15 17' αίώνος φ. 188. 

Μηναΐον Σεπτεμβρίου. 

Είναι διηρημένον εις κεφάλαια 24 ήριθμημένα κάτωθεν λ-λα λ 

Περιέχει τάς ακολουθίας τοΰ Σεπτεμβρίου από τής 16 μέχρι τής τρια- 

κοστής, ά'νευ συναξαρίου’ εχει τάς εξής διαφοράς μέ τό έντυπον εις τάς κβ' 

προστίθεται κανών τοΰ προφήτου Ιωνά φερτόν ακροστιχίδα «τοΰ σοΰ προ¬ 

φήτου μέλπω Χρισιέ τό κλέος» εις ήχον β'πρός τό έν βυθώ κατέζευξας, 

άρχόμενος «Τής ψυχής φυλάξας Ιωνά»· εις τάς κε' ελλείπει ό πρώτος κανών, 

εις τάς κστ' ό κανών τής Θεοτόκου και ό δεύτερος τοΰ αγίου εΐνε διάφορος, 

εις τά κη' προστίθενται αναγνώσματα προφητειών, άπόστιχα, καθίσματα 

διπλά καί κανών εις την ΰπεραγίαν Θεοτόκον. 

Έν τελεί σημειοΰται δι5 ά'λλης χειρός «αψγ' μαΐου κ' έπήγον εγώ 

ό παπά Δηονίσιος ηστοφηστήρι από την πανάγήα τής παναγήες τής Χάλκης 

ηγουμενέβοντας παπά κυρ Ανθυμος κεης αυτό εγηνε τό παρόν ης άσφάλια. 

Διονισηος ίερωμόναχος» 

Κατάλογος των χειρογράφων τής έν Χάλκη Μονής τής Παναγίας. 28 < 

99. 

Χάρτ. 0,21χ 14,5 τον 1547 φ. 278. 

Μηναΐον 3 Οκτωβρίου. 

Έν μέρει σητόβρωτον. 

Περιέχει τάς ακολουθίας τοΰ μηνός από τής δ ευ τέρας μέχρι τής τελευ¬ 

ταίας μετά συναξαρίων, άλλ’ άνευ στίχων ή αρχή ελλείπει, τό δέ σωζόμενον 

άρχεται από τών λέξεων τοΰ Θεοτοκίου τής Ε' ωδής τοΰ εις τάς β' τοΰ μηνός 

κανόνος « .. νάτου χωρήσασα» 

Ύπάρχουσι διαφοραί τινες προς τό έντυπον, άλλα τά συναξάρια, ως επί 

τό πλεΐστον, συμφωνοΰσι. 
Έν φύλλω 240Ρ φέρει την εξής σημείωσιν «άφηερώθη εις τον μέγα 

Δημήτριον έν τι νήσω τής Πριγγίπου παρά τής τιμιωτάτης Κυριακής τής 

θυγατρός τοΰ Μ. Οικονόμου Πάπα κυρ—τοΰ Καλοθέυου έν έ'τει ζνε ίνδ. Ε= 

(1547») καί έτέρα: 

«αΰτη πέφυκε τοΰ Γαβριήλ ή βίβλος θύτου ταπεινοΰ Εκκλησίας έκ 

χώρας Βρΰα ζπστ. ( = 7086=1578) έν μηνί Ίουλλ. κθ' ημέρα Γ». 

Έν τέλει σημειοΰται: «έτελκύθη τώ παρών βιβλίω Αύγουστου κε 

ήμερα Σαββάτω ώρα εις ανπβ' Ιάκωβος άμαρτωλός ό γράψας». (σημειωτέου 

τό έτος ώς λάθος). 

100. 

Χάρτ. 0,21x15, ΙΕ' αίώνος, φ. 373. 

Μηναΐον ’Οκτωβρίου. 

Κατάστασις χειρογράφου αρκούντως καλή· χάρτης ωραίος καί γραφή 

επίσης ωραία. 

Περιέχει τάς ακολουθίας τοΰ μηνός άπό τής πρώτης μέχρι τής τελευ¬ 

ταίας, άνευ συναξαρίων τά στιχηρά διαφέρουσι ώς επί τό πλεΐστον, οί δέ 

κανόνες διαφέρουσι εις τάς Γ, ιγ', ιη'· εις μέν τάς ι' ό κανών εις ήχον δ' φέρει 

ακροστιχίδα «τών αΰταδέλφων αίνέσω ξυνωρίδα» καί άρχεται «τω πόθω τφ 

τοΰ Χρίστου φλέγόμενος» ποίημα Θεοφάνους· εις τάς ιγ' δ κανών εις ήχον 

α' φέρει ακροστιχίδα «Κάρπον τε καί Πάπυλον άσμασιν στέφω» καί άρχε- 

ται «Κάρπου καί Παπΰλου τών στερρών» ποίημα Ιωσήφ· είς τάς ιη' ό 

κανών είς ήχον πλ. δ' άρχεται «"Αρμα Θεοΰ περιφανές» παρομοίως είς τάς 

κβ', κη', λα', οί δεύτεροι κανόνες διαφέρουσιν, είς τάς κθ' ό δεύτερος κανών 

είς ήχον πλ. δ' άρχεται «τής εβδομάδας αριθμώ τιμώμενος», είς τάς κη' ό δεύ¬ 

τερος κανών είς ήχον πλ. δ' φέρει άκροστιχίδα «Όμότροπε Στέφανε σόν 

ομώνυμον τίθει» καί άρχεται «δλην μου τήν ζοφώδη πατερ αχλυν» εις τάς 

λα' ό δεύτερος κανών είς ήχον δ' άρχεται «’^σομαι Κύριε δ Θεός μου». 

Ή κατά τά έντυπα είς τάς ιδ' άκολουθία τοΰ αγίου Κοσμά τοΰ ποιη- 

τοΰ μετατίθεται εις τας ιβ' τοΰ αΰτοΰ ώς άκολουθία τοΰ οσίου Κοσμά τοΰ 
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άγιοπολίτου και ποιητοΰ επισκόπου Μαϊουμά έχουσα κα'ι κανόνα διάφορον 

εις ήχον δ' φέροντα ακροστιχίδα «Κοσμάν επαινώ τον μελουργόν προφρό- 

νως» καί άρχόμενον «καλλύνας τών αρετών τού βίου σου». Εις την εορτήν 

του αγίου Δημητρίου ΰπάρχουσι δυο κανόνες του αγίου ό πρώτος εις ήχον β' 

άρχεται «Ρείθρα ζωής» καί ό δεύτερος εις ήχον πλ. δ' άρχεται «Μύρου ευώ¬ 

δους καί σεπτού» Προστίθεται εις τάς κζ' καί ακολουθία τών μεθεόρτων 

τού αγίου Δημητρίου, έν ή κανών υπάρχει ό κατά την εορτήν τού αυτού 

αγίου εις τά έντυπα πρώτος. Παρομοίως προστίθεται εις τάς ΙΕ' ακολουθία 

τού αγίου Ευθυμίου τού νέου- είνε δ τηρημένη εις 48 τετράδια κάτωθεν α- μη λ 

101. 
Χάρτ. 0,22X15, τοΰ 1495 ψ. 217. 

Μηναΐον Οκτωβρίου. 

Έν καλή καταστάσει διατηρείται. Περιέχει τάς ακολουθίας τού μηνός, 

ά'νευ συναξαρίων. 

Εις τό τελευταΐον ψύλλον 217 υπάρχει ή ακόλουθος σημείωσις- «έτε- 

λειώθη τό παρόν μηνέον διά χειρός καμού τού αμαρτωλού Φωτίου τάχα καί 

μοναχού έν έτει ζγ' ίνδ. ιγ εν μηνί Όκτωβρίφ ιη» αμέσως δέ επεται ετέρα 

σημείωσις. «έν τφ αύτφ χρόνφ εΐλθομεν εγώ τε καί ό έν μοναχοις κυρ 

μάξιμος καρίας». 

"Οπισθεν τοΰ αυτού φύλλου «έν έτει ζγ. ινδ. ιγ' ήλθομεν εγώ τε ό γρά- 

ψας ταύτα καί μάξιμος ό έν μοναχοις τίμιος ό καί λεγόμενος καρίας· έκ τής 

επαρχίας Γαγγρών τής Ιΐαφλαγονίας: εϊς τον παρόντα ναόν τον είς όνομα 

τιμώμενον (Παναγίας); Χάλκης, εγώ μέν διέμεινον ώδε* κακεΐνος επνίγη αντί¬ 

κρυ τού Παντιχίου: Εΰρομεν δέ καί τον άλλον Φώτιον Γαλάτην ένταύθα τον 

καί τήν παρούσαν βίβλον γεγραφότα' μετά δέ τινά χρόνον έξελθών έκ τής 

αυτής μονής, καί κατήντησεν έν τή νήσωτού αγίου μου πρωτοκλήτου Άνδρέου* 

διέτριψε δέ εκεί χρόνους δέκα· μετά δέ ταΰια είσήλθεν έν τή νήσω Πριγγί- 

που· άπέδωκε τον χούν τφ χοΐ καί κύριος ό Θεός άναπαύσαι τό πνεύμα 

αυτού μετά τών αγίων». 

Έν αρχή υπάρχει ή γνωστή μεταγενέστερα σημείωσις δηλούσα ότι τό 

χειρόγραφον ανήκει είς τό μοναστήριον τής Παναγίας Χάλκης. 

102. 

Χάρτ. 0,21x0,15. ΚΓ' αίώνος, φ. 191. 

Μηναΐον Δεκεμβρίου. 

Καλώς διατηρημένονή γραφή ευανάγνωστος, άλλα τό δέσιμον εφθαρμένον. 

Περιέχει τάς ακολουθίας τού μηνός από τής πρώτης μέχρι τής δεκάτης 

έννάτης μετά τών ακολουθιών τών δύο προ τής Χριστού Γεννήσεως Κυριακών, 

άνευ συναξαρίων. 

Κατάλογος τών χειρογράφων τής έν Χάλκη Μονής της Παναγίας. 289 

Είς τό Κύριε έκέκραξα προστίθενται, ώς επί τό πλειστον, καί στιχηρά 

τής Θεοτόκου, τά εις τον στίχον δέ στιχηρά, έκτος μικρών εξαιρέσεων, έλλεί- 

πουσι, καί έξαποστειλάρια δέ προστίθενται μετά τον κανόνα είς τάς πλείστας 

ακολουθίας. 
Τά είς τον μικρόν εσπερινόν τών έορτασίμων στιχηρά είς τό κύριε εκέ- 

κραξα είσί διάφορα. Διάφορος είναι επίσης ό κανών τού οσίου είς τάς δ τού 

μηνός καί οΐ κατά τάς ς' τού μηνός τρεις κανόνες. Είς τάς ε' τού μηνός 

προστίθεται κανών τής Θεοτόκου' είς τάς κ' ελλείπει ό κανών τών προεορτιών 

καί ο πρώτος τού οσίου καί προστίθεται κανών τών αποστόλων. Είς τάς ιε 

προστίθεται ακολουθία τού οσίου πατρός ημών Παύλου τοΰ έν τφ Λάτρψ 

τά από τής αρχής τής β' τού μηνός κανόνος μέχρι τής έκτης ωδής τού αυτού 

κανόνος έλλείπουσιν. 

Είς τό τελευταΐον ψύλλον ή εξής ανορθόγραφος σημείωσις «Τω παρών 

μηναΐον δεκέμβριος ύπάρχι τον τιμίον Προδρόμου άντικρη Σοζονπόλεως καί 

όπιως τό άποξενόσι νά είναι άφωρησμένος μητροφάνης ιερομόναχος». 

Επίσης ή εξής σημείωσις. 

Ί" «έτοΰτω τό παρό μηναίο εινε τού σεβασμίου μοναστηριού τής υπερ- 

αγίας ημών Θεοτόκου τώ έν τή νοισίω Χάλκης καί ωπήος τω άπωξενόση 

νάχη τήν άράν τών πατέρων» Ήσαίας ίεροδιάκονος. (Κάτωθεν μονοκονδυλιά). 

103. 

Χάρτ. 0,21x0,15 τον 1608 φ. 181. 

Μηναΐον 'Ιανουάριου. 

Χειρ καλλιγράφος μέν, άλλ’ απρόσεκτος. 

Περιέχει τάς ακολουθίας τού μηνός από τής πρώτης μέχρι τής δεκάτης 

τέταρτης, άνευ συναξαρίων. 

Κατά τό πλειστον συμφωνεί μέ τά έντυπα- εν τφ τελεί υπάρχει η εξής 

σημείωσις τού γράφοντος «ή Τό παρόν μηνέον έγράφι, διά χειρός ελάχιστου 

μητροφάνους ίερομονάχου, καί τυπικάρι της ίεράς και βασιλικής και πατριαρ- 

χικής μονής του τιμίον ενδόξου προδρόμου και βαπτιστον Ίωάννον τον ευρι¬ 

σκομένου εν τη μαύρη θαλάσση άντίκρι Σωξονπόλεως εν έτει ζρις » δι άλλης 

δέ χειρός κάτωθεν «καί τό παρόν έσταχόθη υπό χειρός τού ευτελούς Πορφυ- 

ρίου Τερομονάχου». 

104. 

Χάρτ. 0,21X14. Ι7' αίώνος, ψ. 182. 

Μηναΐον Φεβρουάριου. 

Ό κώδιξ έν μέρει σητόβρωτος περιέχει τάς ακολουθίας τού μηνός 

απ’ αρχής μέχρι τέλους, άνευ συναξαρίων έν τφ τελεί υπάρχει η ακόλουθος 

Επετηριε Εταιρειαε Βυζαντ. .Σπουδών, έτος 1Β . 19 
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σημείωσις: «έτελειώθη ο παρών μην Φεβρουάριος έν μηνι Αύγουστου κ' ήμερα 

δεύτερα Ίνδικτ. ζ' (1534) έγράφη έν τω νηοίω τον τιμίον ενδόξου προφήτου 

προδρόμου και βαπτιστον *Ιω(άννου) Άδράμιος μοναχός». 

Έν αρχή ύπάρχουσιδύο φύλλα μεμβράϊνα γραφής ΙΑ' αΐώνος περιέχοντα 

ερμηνείας τού Χρυσοστόμου. 

105. 

Χάρτ. 0,23χ0,14. 1Ζ αΐώνος, φ. 144. 

Μηναϊον Φεβρουάριον. 

Περιέχει τάς ακολουθίας τού μηνός, άνευ συναξαρίων. Έν τω μέσω, 

έλλείποντος ενός τετραδίου, έλλείπουσι τά μετά τά στιχηρά τά εις τό κύριε 

Ικέκραξα τής υπαπαντής μέχρι τής έκτης φδής τού κανόνος τού προφήτου 

Συμεών. 

Έν φύλλω 129 λόγος τού Μ. Βασιλείου προς τούς συκοφαντοΰντας αυτόν 

άρχόμενος «Μεγάλη παράκλησις ψυχαΐς διά τό μισείσθαι κεκακιωμέναις». 

ΕΙτα τού αυτού κατά Σαβελλίου, τού Άρείου, καί των Άνομοίων, άνευ τέλους. 

Εις ιό πρώτον φύλλον «Τό εν κρ’ ικαλοιώνι φ Κοσλα ρΐ Καραβοκίρι — ». 

106. 

Χάρτ. 0,21x14 τον 1598. φ. 196. 

Μηναϊον Φεβρουάριον. 

Κώδιξ καλώς διατηρημένος, περιέχει τάς ακολουθίας τού μηνός, άνευ 

συναξαρίων. Έν τέλει υπάρχει ή έξης σημείωσις υπό τού γραφέως «Τέλος 

τού Φεβρουάριου μηνός, έν μηνι δεκεμβρίω ί-ή- εν έτει αφψη ,ζρς' ξβ'^„ 

σφ θνβω φε^> "ξ λνθυλω» καί κατόπιν ή πιστή έξήγησις των κρυπτογρα¬ 

φικών γραμμάτων «Μητροφάνης ιερομόναχος» 

Προστίθεται δέ καί έτέρα σημείωσις· Τώ συσταχίκοτι εΰχεσθαι ούν τώ 

γεγραφηκότι, δπως ΐλεως γενήσεται ό κύριος αύτοΐς, έν τή ημέρα τής 

κρίσεως ,ζρζ' 1599». 

107. 

Χάρτ. 0,22χ0,15 τον 1533 φ. 146. 

Μηναϊον Απριλίου. 

Βιβλίον σεσαθρωμένον και σητόβρωτον. 

Περιέχει τάς ακολουθίας τού μηνός άνευ συναξαρίων καί αναγνωσμάτων 

προφητειών. Έχει τάς εξής διαφοράς προς τά έντυπα. 

Εις τινας ημέρας τά εις τό κύριε έκέκραξα στιχηρά είναι διάφορα, εις δέ 

τάς κβ' καί κς' οι κανόνες είνε διάφοροι. 
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“Αντί τών εις τά έντυπα ακολουθιών εις τάς δ' υπάρχει ή ακολουθία 

τού οσίου Ιωσήφ τού ύμνογράφου, εις τάς ε' ή τών μαρτύρων Θεοδούλου 

καί Άγαθόποδος, εις τάς ζ' ή τού οσίου Γεωργίου, επισκόπου Μιτυλήνης, 

εις τάς ιθ' ή τού οσίου Ίωάννβυ τού Παλαιολαυρίτου καί εις τάς κδ' ή τού 

μεγαλομάρτυρος Σάββα τού στρατηλάτου. 

Εις τάς ιδ' υπάρχει ή ακολουθία τού ΐερομάρτυρος Άρτέμωνος, ή δέ 

τού Μαρτίνου Πάπα Ρώμης μετατίθεται εις τάς ιδ', ή τού Άριστάρχου Πούδη 

καί Τροφίμου εις τάς ΙΕ', δθεν ελλείπει ή τού μάρτυρος Κρήσκεντος, αί δέ 

είς τάς κη' καί είς τάς κθ' άκολουθίαι έναλάσσονται. 

Έκ τής εις τάς κγ' τού μηνός ακολουθίας, έλλείπουσι τά έν τώ μικρώ 

έσπερινώ, αΐ προφητεΐαι, τά είς την λιτήν καί τά καθίσματα, αντί δέ τών είς 

τά έντυπα δύο κανόνων υπάρχει έ'τερος. Ή εις τήν α' τού μηνός ακολουθία 

είνε ελλιπής, ένεκα τής έλλείψεως φύλλου καί ό κανών αυτής είναι διάφορος. 

Έν τέλει ή έξης σημείωσις· «έτελειώθη ό παρών μήν Άπρίλλιος έν μηνι 

Άπριλίω δ' ημέρα παρασκευή τού Λαζάρου· έν έ'τει ,ζμα' ίνδ. ς' έν τφ νηοίω 

τον τίμιου Προδρόμου. Δόξασοι χριστέ ό δούς αρχήν καί τέλος. Αμήν. 

Άβράμιος μοναχός τάχα καί ίεροδιάκον». 

108. 

Χάρτ. 0,21,5 χ0,15 τον 1514 φ. 185. 

Μηναϊον Ιουνίου. 

Βιβλίον πεπαλαιωμένον καί σητόβρωτον περιέχει τάς ακολουθίας τού 

μηνός, άνευ συναξαρίων. Τά στιχηρά έν πολ?ωΐς διαφέρουσιν, εις τήν α' 

προστίθεται καί ή τού ετέρου μάρτυρος Ιουλίου ακολουθία, είς τήν δ' ελλείπει 

ό πρώτος κανών, είς τάς ς' προστίθεται ακολουθία τού άγιου Βησσαρίωνος, 

είς τάς ι', αντί τής είς τό έντυπον ακολουθίας, υπάρχει ή τού αγίου ίερομάρ- 

τυρος Τιμοθέου Προύσης, είς τάς ιβ' ό κανών διάφορος, είς τάς ιγ' προστί¬ 

θεται ή ακολουθία τού αγίου Τριφυλλιού, έπισκόπου Λευκοσίας τής Κύπρου, 

είς τάς ιδ' άμφότεροι οί κανόνες είναι διάφοροι, είς τάς ιζ' ή άχοΐωυθία 

τών πρώτων μαρτύρων, έλλείπει δέ κανών τών δευτέρων μαρτύρων, είς τάς 

κδ' ό δεύτερος κανών διάφορος, εις τάς κε' προστίθεται κανών τού Προδρόμου, 

ποίημα Θεοδώρου τού Στουδίτου, είς τάς λ' ό πρώτος κανών είναι διάφορος, 

Έν τή όπισθία σελίδι τού 181 φύλλου υπάρχει ή εξής σημείωσις- «έτελιώθη 

ό παρών μήν “Ιούνιος τώ ,ζκβ' έτος (=1514) ημέρα β' ΤουΜ. ιζ' ίνδκ. β» 

προστίθεται δέ διά τής ιδίας χειρο£ κανών τής υπεραγίας Θεοτόκου είς ήχον δ' 

άρχόμενος «ώς έμψυχος τράπεζα», δστις κατά τήν έν τέλει αυτού σημείωσιν 

«■ψάλλεται είς τάς επισήμους τών αγίων έορτάς» καί εγράφη μηνι δκτωβρίφ 

κγ' ίνδ. γ' ,ζκγ' έτους έν τω νηοίω. Είναι διηρημένον εις 23 τετράδια. 
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109. 

Χάρτ. 0,21Χ.15 τοΰ 1614 φ. 203. 

Μηναϊον Ιουνίου. 

Τό βιβλίον διατηρείται καλώς- ή γραφή ωραία- εις τάς άρχάς των 

ακολουθιών τής κδ' και κθ' ύπάρχουσι κοσμήματα ώραΐα. 

Περιέχει τας ακολουθίας τοΰ μηνάς, άνευ συναξαριού. Τά στιχηρά, ώς 

επί τό πλεϊστον, δεν διαφέρουσι τών έν τφ έντύπφ, κατά δέ τά λοιπά συμ¬ 

φωνεί τοΐς εν τοΐς χειρογράφοις 85 και 108 εις τάς ακολούθους ή μέρας: δ' ι' 

ιγ' ιδ' ιζ' κε' και λ'. 
Παρατηρητέον προσέτι ότι εις τάς κδ' κθ' και λ' προστίθενται και οί 

απόστολοι. 

Εις τό τέλος τοΰ τελευταίου φΰλλου ή έξης σημείωσις υπάρχει- «έτελειώθη 

ό παρών μην Ιούνιος κατά μήνα Μάρτιον κη' τή β' τής δ' έβδομάδος τής 

αγίας τεσσαρακοστής ώρα ς γραφέν παρ’ έμοΰ έν ταύτη τή σεβασμία βασι¬ 

λική καί πατριαρχική μονή τον τίμιου ενδόξου προφήτου προδρόμου και 

βαπτιστοΰ Ίωάννου. Θεοδοσίου οϊκτροΰ καί τών ελάχιστων ίερομονάχου έλα- 

χιστοτέρου- έν τω νισίω αντίκρυ οωζονπόλεως τής μαύρης θαλάττης. Οί τοίνιν 

άναγινώσκοντες συν θεώ έρρο>σθε και τών έμοΰ σφαλμάτων μη δεις μεμφέτω, 

ώ φίλοι χριστοΰ, διότι αμαθής ύπήρχον ,ζρκβ' ΐνδ. ιβ'» καί κάτωθεν δι’ά'λλης 

χειρός. «-}- έσταχώθη παρά Μητροφάνους ίερομονάχου καί προηγουμένου». 

110. 
Χάρτ. 0,21X14 τοΰ 1623 φ. 187. 

Μηναϊον Ιουλίου. 

Περιέχει τάς ακολουθίας τοΰ μηνός από τής πρώτης μέχρι τής δεκάτης 

έκτης συμφωνοΰσας μέ τάς τών χειρογράφων 112, 113, προστιθεμένης 

τής τών αγίων Πατέρων ακολουθίας. Έν τέλει υπάρχει ή σημείωσις: «Τό 

παρόν μηναϊον πρώτον τοΰ Ιουλίου έγράφη έν τή σεβασμία βασιλική και 

πατριαργ^ική μονή τον τιμίον ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστοΰ 

Ίωάννον τφι έν τφ νησίω αντίκρυ Σωζονπόλεως και ετελειωθη εν έτει από 

κτίσις κόσμου ζρλα (= 1623) μηνί Άπριλίφ δ'» καί αμέσως προστίθεται «-ήέστα- 

χώθη παρά μητροφάνους ίερομονάχου καί προηγουμένου τοΰ Χαμοδράκη». 

Έν αρχή καί έν τέλει ύπάρχουσι φύλλα επί τών οποίων σημειοΰνται 

χωρία έκ τής αγίας Γραφής. 

111. 
Χάρτ. 0,21X0,14 τοΰ 1623 φ. 163. 

Μηναϊον Ιουλίου. 

Κώδιξ κατά πάντα όμοιος τφ προηγούμενα) καί τής αυτής οΰχί τόσον 

έπιτηδείας χειρός. 
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Περιέχει τάς ακολουθίας τοΰ μηνός από τής δεκάτης έβδομης μέχρι τής 

τελευταίας, άνευ συναξαρίων, συμφωνοΰσας μέ τάς εις τά χειρόγραφα 112 

καί 113, έκτος δτι εις τάς κ' οΰχ ύπάρχουσι προφητειαι, καί εις τας κστ 

υπάρχει καί ή δ ευ τέρα εις τό έντυπον ακολουθία. 

Έν τέλει προστίθενται αί αΰταί σημειώσεις αί καί εις τό προηγουμένου 

110 χειρόγραφον, άλλ’ αντί τών λέξεων «τό πρώτον» υπάρχει «το δεύτερον» 

καί αντί τής ημερομηνίας «άπριλίφ δ'» υπάρχει «μαΐφ λ». 

Έν αρχή καί έν τέλει ύπάρχουσι, φύλλα μεμβράϊνα έκ αυναξαρίου. 

112. 

Χάρτ. 0,23X0,16 τοΰ 1555 φ. 246. 

Μηναϊον 5 Ιουλίου. 

Χειρόγραφον κατά πάντα δμοιον τφ ύπ. άρ. 8ό, καί διά τής αυτής χειρός. 

Περιέχει τάς ακολουθίας τοΰ μηνός Ιουλίου, άνευ συναξαριού συμφω¬ 

νοΰσας προς τάς τοΰ 113 χειρογράφου. 

Έν τέλει σημειοΰται «έτελειώθη ό παρών μήν Ιούλιος έν έτει ζξγ: 

ό καθηγούμενος τής βασιλικής μονής τοΰ Προδρόμου Μάξιμος ιερομόναχος». 

113. 

Χάρτ. 0,21X0,15 τοΰ 1514 φ. 204. 

Μηναϊον : Ιουλίου. 

Χειρόγραφον κατά πάντα δμοιον τφ ύπ αριθ. 108 καί τής αυτής χειρός. 

Περιέχει τάς ακολουθίας τοΰ μηνός, άνευ συναξαρίων. "Εχει τάς ακο¬ 

λούθους διαφοράς μέ τό έντυπον- ή εις τήν α' ακολουθία έχει κανόνα διά¬ 

φορον, μή συμφωνοΰντα μηδέ τφ εις τό έντυπον- ή εις τάς ε ακολουθία 

τής όσιας Μάρθας έχει κανόνα μή συμφα>ναΰντα μηδέ μετά τοΰ εις τον 

ύπ’ αριθ. 93 χειρόγρ. ουδέ μετά τοΰ εις τό έντυπον, αλλά μετά τοΰ εις τό 

ύπ’ αριθ. 42 χειρ. Εις τάς ιγ' μόνον ή τής μάρτυρος Γολινδούχ ακολουθία 

ελλείπει, εις τάς ιστ' υπάρχει ή τοΰ μάρτυρος Άθηνογένους ακολουθία, μεθ’ 

ήν προστίθεται ή ακολουθία τών αγίων πατέρων συμφωνούσα τή εις τό 69 

χειρόγραφον. Εις τάς η' ύπάρχουσι καί προφητειαι. 

Εις τάς ζ' τοΰ οσίου Θωμά τοΰ έν τω Μαλαιω ακολουθία ύπάρχει, 

ελλείπει δέ ή τής αγίας Κυριακής, καί προστίθεται ακολουθία τοΰ οσίου 

Ακακίου τοΰ έν τω Κλίμακι- ή εις τάς ια' ακολουθία έχει κανόνα διάφορον. 

Τά εις τό κύριε Ικέκραξα στιχηρά διαφέρουν τών έντυπων εις τάς δ εις τας 

Γ καί ιβ'- εις τινας ημέρας σημειοΰνται καί τά άποστοευαγγελια. 

Έν τέλει ύπάρχει ή σημείωσις- «έτελειώθη ό παρών μήν Ιούλιος έν 

ετει ξκγ, ίνδ. γ' όκτ. κα' ημέρα ξ, έν τω νησίω, Τωαννίκιος». 
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114. 

Χάρτ. 0,22x0,14 φ. 301 

Μηνάΐον Αύγουστον. 

Έν αρχή ελλείπει εν φύλλον, περιέχει τετράδιά λθλ Ή άπόδοσις τής 

Κοιμήσεως τή κγ'- δεν παρεβλήθη προς τό έντυπον. 

115. 

Χάρτ. 0,21X0,15 τον 1610 φ. 469. 

Μηνάΐον Αύγουστον. 

Βιβλίον διηρημένον εις τετράδια 60 καί καλώς διατηρημένον, εί καί 

σητόβρωτον έν μέρει. Περιέχει τάς ακολουθίας τοΰ μηνάς, άνευ συναξαριού 

καί έχει τάς εξής διαφοράς προς τό έντυπον: α) τά στιχηρά εν πολλοίς είναι 

διάφορα, β) οί κανόνες είναι διάφοροι εις την α' άμφότεροι, εις τάς ιβ' ό τοΰ 

οσίου, εις τάς ιδ' ό προεόρτιος, εις τάς ιστ' ο τής αγίας είκόνος, εις τάς κθ' 

ό δεύτερος, εις τά λ' ό τοΰ Προδρόμου, γ) είς τάς λα' δ πρώτος κανών 

ελλείπει, δ) ή άπόδοσις τής εορτής τής κοιμήσεως τής Θεοτόκου εις τάς κη 

υπάρχει δέ περί αυτής καί ή έν τψ 35 χειρογράφφ σημείωσις· άλλ’ ή τοΰ 

οσίου Μαξίμου ακολουθία -ψάλλεται είς τάς κβ' ώς καί είς τά έντυπα, ε) εις 

τάς στ' τοΰ μηνός προστίθεται ευχή είς τάς σταφυλάς· εις δέ τάς ιε' ύπάρχουσι 

τροπάρια στιχηρά ενώ δίδεται άγιον έλαιον, στ') προστίθενται οί απόστολοι 

είς τάς στ' εις τάς ιε' καί είς τάς κ9\ Σημειωτέον δτι τό είς τάς ιε' συναξάριον 

υπάρχει τό μόνον εν τώ χειρογράφφ τούτω. 

Έν τελεί ή σημείωσις τοΰ γραφέως- «έγράφη διά χειρός έμοΰ Ανθίμου 

μοναχοΰ έπί έτους ζριη' διά συνδρομής καί εξόδου τοΰ πανοσιωτάτου καθη¬ 

γουμένου κυρ φιλοθέου ΐερομονάχου έκ τής νήσου Κύπρου έκ Λευκωσίας 

καί εΐ τις τό αποξένωση έκ τοΰ μοναστηριού τής ύπεραγίας Θεοτόκου τής 

Περιβλέπτου έχέτω τάς άράς τοΰ τιη' Θεοφόρου πατέρων τών έν Νίκαια». 

116. 

Χάρτ. 0,22X0,14,5 τον 1475 φ. 86. 

”Απορα τον Τυπικού. 

Τό βιβλίον ελλιπές έν αρχή καί έν τέλει. 

Προηγείται «ΓΙίναξ άριστος τής παρούσης πυκτίδος». 

Έν φύλλω 24 υπάρχει ή εξής σημείωσις- «έτελειώθη ή παρούσα δέλτος 

τά λεγάμενα άπορα τοΰ τυπικού διά συνδρομής καί εξόδου καί πολλοΰ πόθου 

κυρ θεοσεβεστάτου Θωμά ίερέως τοΰ ραυτοπούλου καί έγράπτησαν διά 

χειρός καμοΰ τοΰ αμαρτωλού Γρηγορίου τό έπίκλην: * § ^ από πόλεως 
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Μ ίδιαν (;) κάτοικού μενον είς την μονήν τών Μαγγάνων καί άνεμπεσώμενος 

ασθενής δυνατά μήνα Γ' καί ηΰφθασα είς τό ακρον τοΰ θανάτου, δτι τάχα 

καί ανάξιος ιερομόναχος καί ή άναγινώσκοντες εΰχεσθαί με διά τον κύριον 

καί μακαρίσατέ με όπως εΰρω ΐλεον διά τών πολλών μου σφαλμάτων, διότι 

οΰδείς αλάθητος είμί είς δ θεός, έτελειώθη ημέρα ζ. ώρα στ' τής ημέρας έν 

χρονιά νομ χν" έτει Άδάμ /ς^ΠΓ' = 6983 = 1478 ινδ. η ό Κύκλ. ια 

«ι' θεμλ, I (ι' ΚΓ. ψ. ζλ' φστλω' αμήν». 

Έν αρχή κατά τον έν αρχή Πίνακα περιελάμβανε ρηθ Κεφαλαία αλλ 

έξ αυτών έξέπεσον τά τελευταία 34 κεφάλαια. 

117. 

Χάρτ. 0,23X16,5 Κ' αΐώνος ψ. 262. 

Κανονάριον της Θεοτόκον. 

Βιβλίον έρρυπωμένον καί σαθρόν: τά τελευταία φύλλα έσχισμένα. 

Περιέχει 1) Κανόνας είς τήν Θεοτόκον καθ’ εκάστην κατ’ ήχον έν οίς 

καί ό μικρός παρακλητικός κανών. 

2) Τριώδια ψαλλόμενα έν τοΐς άπαδείπνοις κατά τά προεόρτια τής του 

Χριστού Γεννήσεως καί τών Φώτων. 

3) Κανόνα παρακλητικόν εις τήν ΰπεραγίαν Θεοτόκον «τών λυπηρών 

έπαγωγαί»- έν τέλει τοΰ κανόνος «θεοΰ τό δώρον καί πόνος Κωνσταντίνου 

Κορίνθου» (;). 

«Αιπ?>.ονς τον άπλονν ή κνήσασα λόγον 

διπλήν ρώσιν δίδον μοι τώ γεγραφότι» 

4) Προστίθενται ΰπ’ άλλης χειρός γεγραμμένοι κανόνες είς τον άγιον 

Ίωάννην τον Πρόδρομον, ποίημα Τωάνου μοναχοΰ. 

οί πρώτοι τέσσαρες καί τοΰ πέμπτου μέχρι τέλους τής έβδομης φδής. 

118. 
Χάρτ. 0,21X0,15 Κ' αΐώνος ψ. 280. 

Τυπικόν. 

τής έκκλησιαστικής ακολουθίας τών Ιεροσολύμων αγίας Λαύρας τοΰ οσίου 

καί Θεοφόρου πατρός ημών Σάββα. 
Τό χειρόγραφον τούτο διέφυγε τήν προσοχήν τοΰ αειμνήστου Κερα- 

μέως, οστις περιέγραψε μόνον τό 119, ένφ και τούτο ανήκει τή εν Σωξου- 

πόλει μονή τοΰ αγίου Ίωάννου. 

Έν αρχή έχει τέσσαρα φύλλα άγραφα, έν τή δεύτερα δέ σελιδι τοΰ 

πρώτου σημειοΰται- «έκοιμήθη δ μακαρίτης επίσκοπος Άγαθουπόλεως κυρ 

Μητροφάνης έπί έτει ζστβ',= 1554 έν μηνί Νοεμβρίφ κζ ημέρα Δ'» επίσης 
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*τφ αύτφ έτος έκοιμήθη και δ μακαρίτης Κωνσταντίνος μηνι δεκεμ. κα' 

ήμερα Σαββάτοο». 

Έν φύλλφ 30 ^ (συμπεριλαμβανομένων των εν αρχή άγραφων) «Μακα¬ 

ρίου αμαρτωλού ίερομονάχου σύνταγμα πονηθέν εις τα άποροΰμενα τοΰ 

τυπικοΰ περί των εορτών τής Θεοτόκου, τής Εισόδου, Υπαπαντής, Ευαγγε¬ 

λισμού καί τής Κοιμήσεως. 

Έν φύλλα» 279 υπάρχει ή εξής σημείωσις, ή τις δμως φαίνεται οΰσα 

συνέχεια άλλης σελίδος εκπεσούσης. 

«και έλαβε τα μπουτουνια και έβαλε έκεΐσε άφέντϊ όνόματι Ερτέλην 

ώπερ ήτον άπεκή. έπήγε γοΰν καί εις τό Πέτζη καί έκεϊθεν έγύρισεν άπρα¬ 

κτος. τό ζμβ έπήγεν πάλιν εις την περσίαν (ή προυσίαν) καί δεν έκατόρθα»σε 

τίποτε καί έπέστρεψε καί έπολέμησεν την κέρκυρα καί οΰκεν περιέλαβεν αυτήν 

ήμει μούλη (;) τάς χώρας αυτής τοΰ νησίου ήχμαλώτισε καί άλλον οΰδένα. 

Τό ζμζ; έπήγε εις τον Καραπόγδανον καί ό Καραπόγδανος έψυγεν καί 

έποίησεν τον Πέτρον αΰθέντην. 

Ίον αυτόν χρόνον επήρε ό Χαρϊατην μπασιάς τον σκύαθον έτος ζν; 

επήγεν πάλιν εις Οΰγκαρίαν καί έπολέμησε μέ τά πρινκιπάτα, καί εγυρισε 

άπρακτος. ξβψφλφθνβω9ε^>ξλνθυλω. 

Ί* Τό παρόν τυπικόν είναι εύλογον οποίος είναι τυπικάρις νά τό έχει είς 

τό κελλίον του νά εΰλέπη την ακολουθίαν τής εκκλησίας. 

·}* έκάμαμε τυπικάρι ετ" ήμε- τ μόνον έν έτη αφ9η· άφ' ού ήλθα- 

μεν από την μοσχοβίαν πλήν έλίψαμεν από την μοναστήρι χρόνος δ' τό 

α φ 9 δ έτος άντέστη όξβυθβοίΗλεΗλνςΟωπθψθψονβωξθ 

ο β τ χ καί έδοριάλοσεν οσους εύρίσκοντα εις τά ορη τής μουν το βλαχίας· 

ύπήρχεν καί ημών μοναστήριν οπερ λέγομεν μετόχιον καί κτήματα πλήστα. 

αμπέλια, χοράφια εργαστήρια, πρόβατα καί τ’ άλα πάντα έπηρπόλησαν, οί 

άγαρινοί καί έδοριάλωσαν καί πατέρες ήμετόκισαν τον αυτόν καιρόν ήτον 

προεστός ΓΙ" κυρ Ίωαννίκιος. όμοΰ καί ό Παπά κυρ μάξιμος καί δ Παπά 

κυρ άρσένιος καί μητροφάνης ίεροδιάκον. Καί όπισθεν τοΰ αύτοΰ φύλλου. 

φ ηγούμενος Ίωαννίκιος τυπικάρις μητροφάνης Ίεροδιάκον *{* έτος αφ9θ 

είς τον καιρόν αυτόν έκοιμήΟησαν αδελφοί της ήμετέρας μονής: φιλίμων. 

Θεωνάς· νικόδημος- Ιωνάς μοναχοί γερμανός ιερομόναχος οϊ νεόκουροι θεό¬ 

κλητος μχ" μανθαΐος* σεραπίων γεδεων μελέτιος. 

119. 

Χάρτ. 0,20X0,15 ΙΕ' αίώνος, φ. 214. 

Τυπικόν τον άγιου Σάββα. 

Έν αρχή υπάρχουν 7 άγραφα φύλλα καί έν τελεί 18. 

Έν τή πρόσθια σελίδι τοΰ 209 φύλλου «χειρ Γρηγορίου αμαρτωλού 

'Αλυάτου» έν τή οπίσθια «*}*έγράφη τό παρόν τυπικόν, διά συνδρομής καί 
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εξόδου, τοΰ τιμιωτάτου έν ίερομονάχοις κυροΰ Δοσιθέου καί καθηγουμένου 

τοΰ ευαγούς Ξενώνος τοΰ Άρματίου- έν έτει στ^> νε (=1446-47) ίνδ. ι. δοτέ 

όύν συγγνώμην τοΐς σφάλμασιν ως αγροίκα» πάνυγε: φ'λπωξεαβξσνθ’ 

στ. ε ο φ λ η' ξ β ν» ( = δ θεός μεθ’ ημών αδελφοί, αμήν). 

Ε’ίτα διά χειρός ετέρας «ή- Μετά δέ παραδρομής χρόνων, άφανισθέντων 

καί παντελώς έρημοθέντων τών μοναστηρίων υπό τών Άγαρινών μετετέθυ 

τοίνυν (τόνΰν;) δέ άφιερόθη έν τή θεία Ιερό, βασιλική καί πρϊάρχική μονή τον 

τίμιου ενδόξου προφήτου προδρόμου καί βαπτιστου Ίυοάννον υπό τοΰ πανί - 

ροτάτου μροπολίτου Μεσημβρίας κυροΰ Ιγνατίου τοΰ έν Κρίτ(η) έν τφ νησίω 

τώ κειμένω αντίκρυ Σωζωπόλεως έν έτει ζ^β (=1583 - 1584) τοΰ έν τή 

Μαύρη θαλάσση». 

Έν δέ τή πρόσθια σελίδι τοΰ 214 φύλλου «Τώ ζρκη (=1620) έτος 

έκειμίθι ό' μακαρήτις δ πρώ ηγούμενος παπά κυρ Μ(ητ)ροφάνης ύπάρχών εκ 

πόλεως Σοζοπόλεως έν μηνι μάρτιω, δ' ήμερα σαβατω τοΰ αγίου Θεόδόρου 

τοΰ τήρωνος πρώτ. εΰδομάς τών νηστιών αίωνεία ή μνήμι αύτοΰ». 

120. 
Χάρτ. 0,22X0,16 τον 1476 φ. 200. 

Πεντηκοοτάριον. 

Χειρόγραφον άνορθόγραφον καί ούχί καλώς διατηρημένον. 

Περιέχει τάς ακολουθίας από τής κυριακής τοΰ Θωμά μέχρι τών αγίων 

πάντων, έλλιπές την αρχήν άρχεται έκ τών λέξεων τοΰ δοξαστικού τής λιτής 

τοΰ Θωμά «καί μη γίνου άπιστος, αλλά πίστιν κήρυξον». Έλλείπουσιν καί 

αί έν τφ έσπερινώ τής Κυριακής τής Πεντηκοστής εύχαί καί πολλά άλλα έν 

τώ μεταξύ παραλείπονται. 
Εις τό 199^ φυλλον ή εξής σημείωσις τοΰ γραφέως· «έτελιώθη ι παρός 

βίβλος τούτη δηά χειρός έμοΰ τοΰ αμαρτωλού νύμφου οί άναγινόσκοντες 

εύχεσθε μοι διά τον κύριον καί μι καταράσθε διά τών πολλών μου σφαλμά¬ 

των δτι αμαθής ε!μη καί απρόσεκτος ο ασυνηδυτος έπί έτος ςι^πδ. φρευα- 

ρίω ιζ' Σαββάτω τής άποκρέου. 

τώ έχοντι καί γράψαντι χριστέ μου σώσον. Καί εΐ της τό στερήση την 

αγίαν Τριάδα νά έχει τάς άράς τών πατέρων καί την αγίαν Τριάδα διάδικον 

εϊμη μόνον νά έναι βία». 

Καί κατωτέρω διά χειρός αμαθούς μεταγεστέρας. «άφιέροσ ό παρ" 

ιερομόναχος σηκηε' τό παρόν πεντηκοστάριον είς τον άγιον Γρηγόριον καί 

ήτις τό στερίσει άφορισμένος από θεού παντοκράτορος 

121. 
Χάρτ. 0,21χ0,14. ΙΕ' αίώνος, φ. 325. 

Παρακλητική. 

Κανόνες τής έβδομάδο; δεν υπάρχουσιν, έχει δέ καί άλ?,ας διαφοράς προς 
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τό έντυπον, φέρουσα επιγραφήν διά νεωτέρας χειρός γεγραμμένην «Παρακλη¬ 

τική κατά τήν άρχαίαν τάξιν» ελλιπής εν πλείστοις, άνεπληρώθη δ ι’άλλης χειρός. 

Εις τό 248Ρ φυλλον έχει σημείωσιν δυσανάγνωστον εις τό τέλος του 328 

φΰλλου εχει τήν εξής σημείωσιν «έτελιώθη ή παρούσα δκτόηχος υπό χειρός 

τοΰ κυροΰ Τωάννου ΐερέως καί νομικού Τεροσκύθου και ένεκαινισθή υπό 

χειρός αμαρτωλού και δλως ίδιότου νικοδήμου τό έπίκλη ληναράς και οι 

άναγινώσκοντες εύχεσθαι αΰτφ ΐνα τύχη ελέους». 

122. 

Χάρτ. 0}22 X15 φ. 252. 

Παρακλητική. 

Μετά τό πρώτον φυλλον ελλείπουν 7 φΰλλα' έν αρχή· «Παρακλητική 

άρχομένη εκ τής Κυριακής 'Εσπέρας τοΰ πρώτου ήχου1 μερίσαντες γάρ αυτή, 

διά τό μήκος, τάς Κυριακάς εν βιβλίον πεποιήκαμεν». 

123. 

Χάρτ. 0,21χ15. Κ' αίώνος, φ. 202. 

Ενχολυγιον. 

Έν αρχή τοΰ χειρογράφου ΰπάρχουσι 9 φύλλα πρόσθετα περιέχοντα 

νουθεσίας ήθικάς καί χριστιανικάς. Περιέχει 

1) "Υμνους Τριαδικούς συν δυο εύχαΐς εις τό μεσονυκτικόν. 

2) "Υμνους εις τον όρθρον, πολλαχοΰ δέ είναι εγκατεσπαρμένοι σημειώ¬ 

σεις δι’ έρυθράς μελάνης. 

3) Είς τό 76 φυλλον υπάρχει κανών χαιρετιστήριος εις τήν Ύπεραγίαν 

Θεοτόκον, ποίημα τοΰ εύσεβεστάτου βασιλέως Θεοδάιρου τοΰ Λασκάρεως 

ήχος α' άρχόμενος «χαίροις ίλαστήριον ψυχών παρθενομήτωρ χαράν ή κυή- 

σασα, χαΐρε ή βασίλισσα, χαΐρε ναέ τοΰ Χριστοΰ κτλ.». μετά ευχής είς τήν 

“Υπεραγίαν Θεοτόκον. 

4) Είς τό 80Ρ φυλλον έχει Ακολουθίαν τής Ακαθίστου τοΰ Ιωσήφ 

«Χριστοΰ βίβλος έμψυχος» είτα οϊ οίκοι τής Θεοτόκου διαφέροντες έν τισιντών 

εν τώ ώρολογίφ. Οΰτω: είς τό "Αγγελος «χαΐρεδΓής προσκυνεΐταιό Πλάστης». 

είς τό Βλέπουσα «προλέγεις κράζων.» 

είς τό Γνώσιν «κραυγάζον ούτως». 

είς τό Δΰναμις «προς συλληψιν τή Άειπαρθένφ». 

είς τό Ζάλην «πρώην άσπιλόν σε γινώσκωνκαι έγκυόν σε θεωρών, άχραντε». 

είς τό "Ηχούσαν «ώς αμνός άμωμος εν ταΐς άγκάλαις Μαριάμ ώς επί 

θρόνου Χερουβίμ αναπαυόμενος προς ήν ύμνοΰντας είπον». και «χαΐρε τής 

Τριάδος τούς μύστας φυλάττουσα». 

είς τό Λάμψας «έξ ής βρύει γάλα καί μέλι». 
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είς τό Νέαν «χαΐρε τό στέμμα τής εγκράτειας» καί «χαΐρε κυοφοροΰσα 

λυτρωτήν αιχμαλώτων χαΐρε άπογεννώσα οδηγόν πλανωμένοις» καί «χαΐρε 

στολή τών γυμνών παρρησία». 

είς τό Ξένον «Διά τοΰτο γάρ ό υψηλός έφάνη» 

είς τό "Ολως «χαΐρε πολλοΐς έν γνώσει πλουτίζουσα» 

είς τό Σώσαι «καί ποιμήν υπάρχων καί θεός δι’ήμάς». 

είς τό Τείχος «χαΐρε, συ γάρ ένουθέτησες τούς συληθέντας τον νουν 

χαΐρε, σύ γάρ άνεγέννησες τούς συλληφθέντας αίσχρώς». 

είς τό Ύμνος «Ισαρίθμους γάρ τή ψάμω ψαλμούς καί φδάς αν 

προσφέρω». 

εις τό Φωτοδόχον «Τό γάρ άϋλον άπτουσα πΰρ» καί «αυγή τον νοΰν 

φωτίζουσα, κραυγή δέ τιμωμένη ταΰτα» καί «χαΐρε λαμπτήρ τοΰ άδυτου 

φέγγους ». 

είς τό Ψάλλοντες «εύφημοΰντες σε πάντες ως» καί «ό κατόχων πάντα 

τή χειρί» καί «χαΐρε ψυχής τής έμής προστασία». 

είς τό 3Ω πανΰμνητε «τούς σοί βοώντας αλληλούια», 

είς τό 195β φυλλον υπάρχει ή ακόλουθος σημείωσις «Τό παρόν βιβλίον 

ύπάρχη τής αγίας μονής μεγίστης Λαύρας τοΰ οσίου πατρός ημών Αθανα¬ 

σίου» καί κατωτέρω «Τό παρόν βιβλίον υπάρχει τής περιδόξου καθ’ ημάς 

μονής τής μεγίστης Λαύρας τοΰ οσίου πατρός ημών Αθανασίου», 

δ) Κατήχησις περί τής ασκητικής ακολουθίας. 

6) Είς τάς ώρας, ύμνοι καί εύχαί. 

7) Είς τά τυπικά ύμνοι καί εύχαί 

8) Είς τον εσπερινόν ύμνοι καί εύχαί 

9) Είς τό άπόδειπτον ύμνοι καί εύχαί 

10) Πένθη επτά καθ’ έκαστην άνά έν προστιθέμενης και μιας ευχής τφ 

σαββάτω 
Προστίθεται δι’ άλλης χειρός κανών εγκωμιαστικός είς τήν ύπεραγίαν 

Θεοτόκον ήχος πλ. β' άρχόμενος «χαίροις τών πατέρων τό εύφημον κράτος». 

Έν τή αρχή καί έν τω τελεί τοΰ 195 Ρ φύλλου υπάρχει συχνάκις τό όνομα 

«Παρθένιος πορτάρης πρώην τής μεγάλης έκκλησίας» καί άπαξ «ΓΙαρθένιος 

ίεροδιάκονος πορτάρης» υπάρχει επίσης «ό Νίκαιας Τιμόθεος». 

124. 

Χάρτ. 0,25,5Χ 0,15 φ. 232. 

’ Ανθολόγιρν 

Ό χάρτης καλός καί ή γραφή ωραία, άλλ’ άνορθόγραφον τό- κείμενον, 

τό στάχωμα κατεστραμμένον, 
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Περιέχει τά; επισημότερα; ακολουθίας από του μηνός Μαρτίου μέχρι; 

Αύγουστου συμπεριλαμβανομένου. 

Έν αρχή επ'ι της πινακίδος «τό παρόν βιβλιον υπαρχη τοΐς παναγίας 

της Χάλκης και ήτης τω άποξενωσι ας έχει τας άράς κτλ.». 

125. 

Μεβρ. 0,22X0,15 ΙΔ αΐώχος, φ. 293. 

Τριαδικοί κανόνες, 6 κανών τής ’ΑκαΟίοτον κλπ, 

Περιέχονται: 

1) Οί Τριαδικοί κανόνες, ώς καί τά καθ’ εκάστην στιχηρά τής ύπερα- 

γίας Θεοτόκου, κατ’ ήχον. 

2) φ. 216Ρ ή ακολουθία τής υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου 

ή Ιπιλεγομένη τής Ακαθίστου περιέχουσα στιχηρά είς τό κύριε εκέκραξα, τά 

έν τφ εντΰπω καί έτερα στιχηρά ιδιόμελα καί κανόνα κατ’ άλφάβητον. 

«Άδετω σοι Δέσποινα κινών την λύραν του πνεύματος» μετά την γ' 

φδήν κάθισμα «ούρανόθεν Γαβριήλ τό χαΐρε κράζει» καί «άπεστάλη Γαβριήλ 

προς τήν παρθένον Μαριάμ» τό τελευταίου τροπάριου τής θ' φδής «Δανιήλ σε 

όρος καλεΐ νοητόν». 
φ. 223 Κανών εις τήν Ακάθιστον τής υπεραγίας Θεοτόκου, ου ή 

άκροστιχίς «χαράς δοχείου σοι πρέπει χαίρειν Κόρη» Ιωσήφ, άρχόμενον 

«Χρίστου Βίβλον έμψυχον κτλ.» δ γνωστός έντυπος. Είς ιό τέλος του κανόνος 

φ. 227Ρ «υμνοις άΰπνοις ευχαρίστως ή πόλις τήν εν μάχαις άυπνον 

υμνεί προστάτιν»· ειτα τή υπερμάχφ. 

5Από του 228 φΰλλου οί 24 οίκοι τής Θεοτόκου, έν οίς παρατηρούνται 

αί εξής διάφοροι τφ εν τφ έντΰπφ γραφαί. 

είς τό "Αγγελος «χαΐρε δι’ής προσκυνεΐται ό Πλάστης», 

είς τό Βλέπουσα «προλέγεις κράζων» 

είς τό ’Έχουσα «έπιγνόν τον ταΰτης» καί «χαίρε άρουρα βλαστάνουσα 

ευθηνίαν ίλασμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευφορίαν οίκτιρμών» καί 

«χαίρε βροτών προς θεόν παρρησία» 

είς τό ’Ήκουσαν «Τά ουράνια συναγάλλονται» καί «χαΐρε στερρόν τής 

πίστεως έδρασμα» 

είς τό Ηδον «χαΐρε άστέρος άδυτου μήτερ» 

είς τό Λάμψας «χαΐρε ή τής πλάνης τό κράτος πατήσασα» καί «έξ ής 

βρύει μέλι καί γάλα». 

είς τό Νέαν «χαΐρε καρποφορούσα λυτρωτήν αιχμαλώτων.» 

είς τό Ξένον: «Διά τοΰτο γάρ ό υψηλός επί γης» καί «έλκΰσαν προς ύψος» 

είς τό "Ολως- «χαΐρε δΓ ής ήνοίγη» 

είς τό Ρήτορες «χαΐρε πολλούς εν γνώσει, πλοντίζουσα» 
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εις τό Τείχος «Των είς σέ προσφευγόντων», καί «χαΐρε συ γάρ ενουθε- 

τησες τους συληθέντας τον νουν χαΐρε σύ γάρ άνεγέννησες τούς συλληφθέν- 

τας αίσχρώς» 

είς τό "Υμνος «Ισαρίθμους ψαλμούς καί φδάς άν προσφέρω» 

είς τό Φιοτοδόχον: «χαΐρε λαμπτήρ τοΰ άδυτου φέγγους» καί «χαΐρε οτι 

τον πολύρρυτον ανατέλλεις φωτισμόν, χαΐρε ότι τον πο?ώρρυτον άναβλύζεις 

ποταμόν» καί «χαΐρε ζωής μυστικής ευωχία». 

είς τό Ψάλλοντες «εύφημοΰμέν σε πάντες» καί «χαΐρε φωτός τού εμού 

θεραπεία». 

είς τό πανΰμνητε «Τους σοι βοώντας χαΐρε νύμφη ανύμφευτε». 

3) φ. 234. Τά καθ’ εκάστην στιχηρά προσόμοια καί τούς καθ’ εκάστην 

μακαρισμούς κατ’ ήχον. 

4) φ. 284 Άποστολοευαγγέλια τής όλης έβδομάδος και διαφόρων εορ- 

ταζομένων αγίων ήτοι τή Δευτέρα των άσωμάτων, τή Τρίτη τού Προδρόμου, 

τή Τετάρτη Πέμπτη τή Παρασκευή τφ Σαββάιω τή Κυριακή Απόστολόν καί 

Ευαγγέλια, τά ένδεκα εωθινά ευαγγέλια, είς ίεράρχας, είς οσίους, είς μάρτυρας 

είς γυναίκας μάρτυρας, απόστολοι καί Ευαγγέλια1 εις τούς αγίους καί ενδό¬ 

ξους άναργΰρους Κοσμάν καί Δαμιανόν απόστολος άτελώς λήγων είς τό 

«μή πάντες προφήται κτλ.». 

Έν αρχή καί έν τέλει είναι συνδεδεμένα 4 φύλλα χάρτου άγραφα- εις 

τήν πρώτην άγραφον σελίδα χειρ αμαθής έγραψε «χειρ γαλακτήου μοναχού». 

126. 

Χάρτ. 0,20X14. Τ7' αίώνος, φ. 112. 

Ενχολόγιον. 

"Ανευ αρχής, τό δέ σωζόμενον άρχεται από των λέξεων «τφ παναγίφ 

καί άγαθφ καί ζωοποιφ σου πνεύματι νυν καί αεί καί εις τούς αιώνας». 

Περιέχονται Τάξις γινόμενη είς άδελφοποίησιν: ακολουθία είς μνήστρα, 

ήτοι είς αρραβώνας, ευχή έτερα επί διγάμου: Ακολουθία τού στεφανώματος 

πολύ συντομωτέρα τής έν χρήσει καί παραλλάσσουσα κατά τάς εύχάς. Ακο¬ 

λουθία είς λεχούσαν γυναίκα: Ευχή τής μάνας μετά τήν ζ' ήμερα καί έτέρα 

ατελής. 

Ακολουθία τής τού αγιασμού, ελλιπής τήν αρχήν καί τό τέλος. 

Άκο?,ουθία τού εύχελαίου. 

Ακολουθία είς κοιμηθέντας. 

Πόίημα τού άγιωτάτου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Έπιφανίου(;) τού 

Παλαμά: 
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Ακολουθία Ευαγγελίων καί Αποστόλων εις εορτασίμους αγίους. 

Ακολουθία εις κοιμηθέντας κοσμικούς. 

3Ακολουθία εις νήπια. 

Ακολουθία εις άσθενοΰντας 
Ακολουθία είς μονάχους. 

Ού μόνον εν αρχή άλλα καί εις άλλα μέρη του βιβλίου έλλείπουσι φύλλα. 

Προ του σωζομένου 9 φΰλλου έλλείπουσιν φύλλα. Προ τού ύπάρχοντος 
15 φυλ. έλλείπουσι έτερα' από τής 15 σελίδος Ακολουθία του εύχελαίου- 

ή άπόλυσις του εύχελαίου πολύ διάφορος τής έν χρήσει. 

Ακολουθία του Τρισάγιου παραλλάσσουσα τής έν χρήσει, ώς ακολούθως: 
Έλέησον ημάς ό Θεός κατά τό μέγα έ'λεος Σου δεόμεθά Σου Κύριε 

έλεήσον. 
*Ετι δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης, κοιμήσεως, άνέσεως, άναπαύσεως 

τής ψυχής του δούλου Σου (δεινός) (Τό Κύριε έλέησον τρίς). 
"Οπως Κύριος ό Θεός ημών κατατάξη τό πνεύμα αυτού έν κόλποις 

Αβραάμ καί "Ισαάκ καί Ιακώβ (Τό Κύριε έλέησον τρίς). 
Υπέρ τού συγχωρηθήναι αύτφ παν πλημμέλημα εκούσιόν τε καί ακού¬ 

σιον καί εύρεΐν έλεος έν ημέρα κρίσεως. 

Τά έλέη τού Θεού, την Βασιλείαν των ουρανών καί άφεσιν τών αμαρτιών 
αυτού Χριστφ τφ άθανάτω βασιλεΐ αιτήσω μέθα (οί αδελφοί παράσχου Κύριε). 

Ό Τερεύς: Τού Κυρίου δεηθώμεν ό Θεός τών πνευμάτων καί πάσης 
σαρκός κτλ. καί Έκφώνησις: δτι σύ εΐ ή άνάστασις, ή ζωή καί ή άνάπαυσις 
τού κεκοιμημένου δούλου Σου Χριστέ ό Θεός ημών καί Σοί την δόξαν κλπ. 

127. 

Χάρτ. 0,21 X15. τον 1644. φ. 56. 

Τριώδια καθημερούοια ψαλλόμενα εις τάς ώρας. 

Ό κώδιξ περιέχει έπίσης τριώδια ψαλλόμενα έν τοΐς Μακαρισμούς, 

έν δλη τή Πεντηκοστή άρχόμενα από τής νέας δευτέρας τού Θωμά έ'ως 
τφ σαββάτω τής άποδόσεως, τής αγίας Πεντηκοστής. 

Έν τή τελευταία σελίδι «τέλος καί τφ δεφ δόξα» «Ή μεν χειρ ή γρά- 

ψασα τού Πορφυρίου, σαπήσεται φεΰ καί γενήσεται κόνις, Γραφή δέ μενευ 
χρόνους πολλούς, ενταύθα- καί οί άναγινώσκοντες εύχεσθε πάντες. 

ζρνβ ινδ. ιβ αχμδ. Τουν. κζ. V 

Έγράφη έν τή θεία καί βασιλική μονή, τής υπεραγίας Θεοτόκου τής έν 
τή νήσω Χάλκης ·|- διά χειρός τού ταπεινού μητροπολίτου νικαίας πορφυρίου 
τού γέροντος: προτροπή καί συνεργασία τού πανοσιωτάτου προηγουμένου 
κυρίου Γαβριήλου καί δικαίου δντος τής αγίας μονής τούτης- έν ή μονή 
έπροσηλώθη, καί ή ακολουθία αύτη τού μέ^ειν απαρασάλευτος». 
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128. 

Χάρτ. 0,21X14,5 φ. 64. 

Μαρτύρια τον 'Αγίου Γεωργίου. 

"Επί χάρτου ελλιπούς. 

Είναι σταχωμένα δι’ επτά φύλλων μεμβράνης παλιμψήστου καί έν τέλει 
δι’ επτά, μετά τά πρώτα πέντε φύλλα παρενετέθη εν φύλλον περιέχον ανα¬ 

γνώσματα δΓ άλλης γραφής- μετ’ αυτό έλλείπουσι φύλλα. 

Έν φύλλω 36 μονοκονδυλιά «Δημήτριος Ιερομόναχος καί Οικονόμος». 

Έν αρχή ή ακολουθία τού άγιου Γεωργίου μετά αγρυπνίας, διάφορος 
τής έντύπου. 

"Από τού 25 φύλ. «θαυμαστού αγίου μεγάλομάρτυρος Γεωργίου τού 
παραυτού γεγονώτος ώς τών αίχμαλωτισθέντων παίδων καί δουλεία ύπα- 

χθέντων έν τή τών Βουλγάρων χοίρα καί παρ’ έλπίδα διασωθέντων καί 
ιστορία τών τότε υπό Βουλγάρων καί Τούρκων καί Σκύθων καί Οΰγκρων 
καί Μήδων», μεθ’δ έ'πεται Ακολουθία τού αγίου. 

Έν φύλλω 47 Θαύμα τού αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου περί τής 
κόρης καί τού δράκοντος. καί ακολουθία. 

Έν φύλλφ 62 Θαύμα γενόμενον υπό τού μεγαλομάρτυρος Γεωργίου 
περί τής εϊκόνος. ατελές. 

129. 

Χάρτ. 0,2ΐχ(),15 ΙΖ' αίώνος, φ.275. 

Συμεών τον Μεταφραοτοϋ Βίοι και Μαρτύρια. 

Περιέχονται: 

1) (φ. 1) Βίος καί Πολιτεία καί μερική θαυμάτων διήγησις τών αγίων 
ένδοξων άναργύρων Κοσμά καί Δαμιανού. 

2) (φ. δ*3) Μαρτύρια τών αγίων μαρτύρων Ακίνδυνου, Άφθονίου, 

Πηγασίου, Έλπιδοφόρου καί Ανεμπόδιστου. 

3) (φ. 19 Ρ) ’Άθλησις τών αγίων καί ενδόξων μαρτύρων Άκεψιμα, 

Ιωσήφ καί Αειθαλή. 

4) (φ. 35 Ρ) Βίος καί πολιτεία καί αγώνες τού οσίου πατρός ημών 
Ίωαννικίου τού μεγάλου. 

5) (φ. 66 Ρ) Μαρτύρια τών αγίων τού Χριστού μαρτύρων Γαλακτίας 
καί Επιστήμης. 

6) (φ. 75 Ρ) Βίος καί Πολιτεία τού έν άγίοις πατρών ημών Παύλου 
τού όμολογητού, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. 

7) (φ. 81 Ρ) Μαρτύριον τού αγίου καί ενδόξου μεγαλομάρτυρος Τέρωνος 
καί τών συν αύτφ αγίων τών εν Μελιτινή άθλησάντων. 
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8) (ψ. 87 0) Βίος και Πολιτεία καί άσκησις τής όσιας Ματρώνης. 

9) (φ. 105 0) Βίος και Πολιτεία τής οσίας και μακαρίας Θεοκτίστης 

τής Λεσβίας. 

10) (φ. 116^) Μαρτΰριον τοΰ αγίου καί ενδόξου μάρτυρος τοΰ Χριστοΰ 

Μηνά τοΰ εν Κωτυαίω μαρτυρήσαντος. 

11) (φ. 123) Βίος κα'ι Πολιτεία τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Ίωάννου 

αρχιεπισκόπου Αλεξάνδρειάς, τοΰ Έλεήμονος. 

12) (φ. 161) Βίος και Πολιτεία τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Ίωάννου 

αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοΰ Χρυσοστόμου. 

13) (φ. 2520) Υπόμνημα εις τον άγιον Απόστολον Φίλιππον. 

14) (φ. 256) Μαρτΰριον τών αγίων ενδόξων και μεγάλων μαρτύρων 

Γουρία, Σαμωνά και Άβίβου. 

Έν τψ τελευταίφ φΰλλφ υπάρχει ή ακόλουθος σημείωσις « ·}* έλαβα 

ταΰτην την βίβλον τοΰ Νοεμβρίου μηνός την μετάφρασιν συν τώ έπιλοίπω, 

έν Κωνσταντινουπόλει έκ τών χειρών διδασκάλου Ίλαρίωνος τοΰ εκ Κρήτης· 

ήν καί γράψας οΐκείοις χερσίν έξαπέστειλεν ό ήμέτερος έν ίερομονάχοις καί. 

προηγούμενος τής σεβασμίας μονής ημών τοΰ Τιμίου Προδρόμου, κύρος 

Ματθαίος ό Δροσάς, ένεκα ψυχικής αύτοΰ σωτηρίας καί εις μνήμην τήν 

διηνεκή έν έτει ζριη' (1608) έν μηνί Σεπιεμβρίω ϊνδικτ. η" ήμερα ε' -(- ό έν 

ίερομονάχοις ελάχιστος Πορφΰριος συν τώ γέροντι κυρ Ιερεμία εύρεθέντι 

έν Κωνσταντινουπόλει αναγκαίας χρείας κατεπειγοΰσης ημάς, τοΰ μοναστη¬ 

ριού, περί χαρατζίου προβάτων τε καί δεκάτων. 

Ό Πγ ^3. Βογβπ§ κατά παραδρομήν αναγράφει ότι εις τον 139 κώδικα 

περιλαμβάνεται έγκώμιον εις τήν αγίαν Θεοδοσίαν. 

130. 

Χάρτ. 0,2ΟΧ 0,15 τον 1616 φ. 157. 

Πατερικόν. 

Περιέχονται: 

1) φ. 1-140 Βίος τοΰ οσίου Άνδρέον, οΰ ή αρχή «Βίον θεάριστον 

καί Πολιτείαν άμεμπτον άνδρός ενάρετου ώ φίλτατοι βούλομαι ύμιν διηγή- 

σασθαι» καί τό τέλος «έγώ δέ ό Νικηφόρος έλέει τοΰ παντοκράτορος θεοΰ 

υπάρχω κατηριθμη μένος καί έν τοΐς ίερεΰσι ταττόμένος τής μεγάλης έκκλη- 

σίας τής έν τή βασιλευοΰση τών πόλεων τής έπωνΰμου τής τοΰ θεοΰ Σοφίας 

συνεγραψάμην τον θαυμαστόν τοΰτον βίον καί πολυθρΰλλητον τοΰ σεβασμίου 

πατρός καί έν άγίοις λΑνδρέου, ά'μα μεν καί οίκείοις όφθαλμοΐς έώρακα 

α δέ καί παρά τοΰ αοιδίμου Έπιφανίου τοΰ γεγονότος ενθάδε (Κίω) άρχιε- 

ρέως μεμάθηκα καί τφδε τώ συγγράμματι ένέταξα χάριτι κτλ.». 

2) από τοΰ 140 φΰλλου τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Αρχιεπισκόπου 

Κωνσταντινουπόλειος τοΰ Χρυσοστόμου λόγος περί παλαιάς ιστορίας καί 

περί τής έξόδου τής ψυχής τοΰ δικαίου "Αβραάμ καί περί διαθήκης. 

3) (φ. 1530) Άλφάβητος παραινετικός προς φιλόπονον παιδα. εις έκα¬ 

στος στίχος, τέλειον έχει τον σκοπόν, καί άποσώζων τους φυλάττοντας Γρη- 

γορίου τοΰ Θεολόγου «άναπτέρωσον προς θεόν σου τάς φρένας» «Βίον 

πόθησον ένθεν ήγλαϊσμένον κτλ.». 

4) (φ. 154) Ρητά τινα πατέρων περί τών ζφων τών Ευαγγελίων. «Περι- 

ήρχετο δέ έν τοΐς ζώοις, είδος ανθρώπου καί σχήμα βοός· καί τό τρίτον 

λέοντος καί τό άλλο άετοΰ» ερμηνεία. 

«Καί γάρ ώς άνθρωπος μέν έφάνη αληθώς έπί τής γής ό Χριστός, 

ο όντως αληθινός θεός όμοΰ καί άνθρωπος: ώς δέ βοΰς εις σφαγήν έτέθη 

υπέρ τής τοΰ κόσμου σωτηρίας· ώς δέ λέων δυνάμει έκ νεκρών εγερθείς 

άνέστη καί ώς αετός εις οΰρανοΰς ύψιοθείς άνελήφθη. 

5) (φ. 155) Ποίημα, λεγόμενον Λιβανιού τοΰ σοφιστοΰ, ήγουν προοι¬ 

μιακός διά στίχοον: 

«ευλόγεχ μεγαλννουσα ψυγμ) μου τον δεσπότην 

«ο Κύριός μου και θεός έμεγαλννθης σφόδρα 

«και γάρ εξομολόγησιν και κράτος ένεδνσω» κτλ. 

6) (φ. 157) έχει 39 στίχους εις μοναχούς καί πλαγίως τών στίχων τό 

εξής σημείωμα έπιγραφόμενον τοΰ Χρυσοστόμου- «όταν άναγινώσκης Γρα¬ 

φήν, έπιμελοΰ έν πολλή καταστάσει διερχόμενος τον στίχον καί μή σπούδαζε, 

τά φύλλα μόνον διέρχεσθαι, άλλ’ έάν χρεία, μή όκνήσης δΐς καί τρις διελθειν 

τον στίχον όπα)ς νοήσης τήν δΰναμιν αύτοΰ». 

Έν αρχή εις τήν έσωτερικήν όψιν τοΰ σταχώματος άναγινώσκεται 

«Γεώργιος άργέντης Χίος ,αψδβ'». 

«Έθεωρήθη παρ’ έμοΰ τοΰ έλαχίστου καί αχρείου δούλου μετά τοΰ 

Εύγενους κυρ Νικολάου δρακάκη Χίου" έν χή νήσω Χάλκη καί όποιος τό 

άναγνώση άς συγχωρή αυτών». Εις δέ τό πρώτον άγραφον φύλλον τής β' σελί- 

δος. «Τό πατερικόν υπάρχει τής Χάλκης τής μονής τής κοιμήσεως τής ύπερα- 

γίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου καί άειπαρθένου μαρίας υπάρχει δέ βίος καί 

πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Άνδρέου τοΰ διά Χριστόν σαλοΰ» παρό¬ 

μοια σημείωσις κατωτέρω. 

Εις δε τό φύλλον 153, μετά τό τέλος καί τώ θεφ δόξα, δι’ έρυθράς 

μελάνης « φ οί άναγινώσκοντες μετ’ εύλαβείας τφ γεγραφηκότι εύχεσθε εις 

τάς θεφ ημών πρεσβείας, όπως ΐλεως γενήσεται αύτφ έν τή ημέρα τής κρί- 

σεως» καί διά μαύρης πάλιν μελάνης κάτωθεν φ «έγράφη έν τή περιφήμφ 

Κίω κατά τό έτος ,ζρκδ' (1616) ινδ. ΙΔ' Τουν. ιθ, ημέρα δ' 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος ΙΒ'. 

ψ 
ί 

20 
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Και εις το τελευταΐον άγραφον ψύλλον «Γρηγορίου Ηγουμένου τής 

μονής τής Ύπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπάρθενου μαρίας 

τής εν τή νήσφ Χάλκη κ.λ. και έστω προς εΐδησιν υμών τών άναγινωσκώντων 

τά γάρ καλά έργα εν κόπφ κτώνται και πόνφ καταρτίζονται». 

131. 

Χάρτ. 0,21X0,16 ΙΕ' αίώνος, φ. 187. 

Βίος Ίωάννου τον Χρυσοστόμου. 

Έν τή πρόσθια σελίδι τοΰ τελευταίου φΰλλου υπάρχει τό επόμενον 

σημείωμα. «Τό παρόν βιβλίον υπάρχει τοΰ τιμίου Προδρόμου,τοΰ εύρισκοντος 

έν τή μαύρη θαλάσση άντίκρι Σωζοπόλεως». Έν δέ τή όπισθία σελίδι τοΰ 

αύτοΰ φΰλλου « ■}* τό επτάκις χιλιωστό πέμπτα) (1596-97) έγινα ίερεύς έγό 

ό ελάχιστος Ήσαΐας εις την Άγαθώ πώλην καί έχειρατονήθην παρά τοΰ 

αγίου επισκόπου κυρ "Αντονίου Κύριε φύλαξών με τον δοΰλον σου από τοΰ 

διαβόλου ταϊς παγίδες· νέ χριστέ βασιλεύ πιυτά (ποιητά) τού ουρανού καί τής 

Γης νά περάσω καί τό έπίλιπον τής ζωής μου μέ καλή ψυχή νά σέ ευαρε¬ 

στήσω θεέ μου ώτι σί βασιλεύεις εις τούς αιώνας». 

132. 

Χάρτ. 0,21X0,15 άχρονολόγητον φ. 119. 

Νομοχάνων. 

Περιέχονται συνοπτικώς οί κανόνες τών 7 οικουμενικών συνόδων, τών 

αγίων Αποστόλων, τών τοπικών συνόδων, τοΰ Μ. Βασιλείου καί ά'λλων 

πατέρων, έρμηνευθέντες προτροπή τοΰ εύσεβεστάτου Βασιλέως κυροΰ Ίωάννου 

τοΰ Κομνηνοΰ, παρά τοΰ λογιοτάτου Διακόνου τής τοΰ θεοΰ μεγάλης εκκλη¬ 

σίας καί Νομαφΰλακος κυροΰ Αλεξίου τοΰ Άριστηνοΰ. 

Κώδιξ κατά τό τέλος ελλιπής καί έπισκευασθείς πολλαχοΰ. Καί πάλιν 

δεΐται δεσίματος. 

133. 
Μεμβρ. 0.20x13 ΙΒ' αίώνος, φ. 456. 

Ψαλτήριον και Καινή Διαθήκη. 

Ή γραφή τοΰ Κωδικός ωραία καί λεπτογεγραμμένη· τά αρχικά στοιχεία 

καί τά τών τίτλων χρυσά. Τό 93ον καί 300ον φυλλον είναι χάρτινα. Τά αρχικά 

τών κεφαλαίων διά χρυσών γραμμάτων. 'Η μεμβράνη είναι λαμπρά. 

Περιέχει: 

1) Τό ψαλτήριον μετά τών εννέα φδών. 

2) Τά τέσσαρα Ευαγγέλια. 

3) Τάς πράξεις τών "Αποστόλων. 

4) Τάς επτά καθολικάς έπιστολάς καί 

5) Τάς δεκατέσσαρας έπιστολάς τοΰ Αποστόλου Παύλου. 
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134. 

Χάρτ. 0,2ίχ 0,14. Ιζ' αίώνος, φ. 206. 

Ψαλτήριον. 

Ό Κώδιξ έχει τά πρώτα επτά φύλλα καί άλλα έν τφ μέσφ έν μέρει 

έφθαρμένα καί πλήρη κηλίδων έκ κηρού, ώς εκ τής πολλής χρήσεως. 

Άπό τοΰ 150ου φύλλου άρχονται αί φδαί· από τοΰ 165ου οί ψαλμοί τών 

Αίνων, άπό τοΰ 168 Ρ αί ώραι, άπό δέ τοΰ 189ου τό Μ. Άπόδειπνον καί τό 
μικρόν μέχρι τέλους. 

Εις τό τελευταΐον φυλλον 206 υπάρχει ή ακόλουθος σημείωσις. «Τφ 

συντελεστή τών καλών θεφ δόξα καί πάλιν τφ θεφ δόξα- πάλιν θεόν καλοΰμεν. 

Χριστός αυτός έστί άρχή καί τέλος· έγράφη τό παρόν ψαλτήριον διά χειρός 

έμοΰ τοΰ αμαρτωλού καί άσήμου Ήσαΐα ίερομονάχου πάντες δέ οί άναγινώ- 

σκοντες τήν βίβλον ταύτην εΰχεσθε υπέρ έμοΰ τοΰ αμαρτωλού ίνα λάβω 

άνεσιν τών πολλών μου πταισμάτων έν ημέρα τής κρίσεως' ώ σώσον Κύριε 

πάντας τούς ταύτην άναγινάισκοντας· λύτρωσαι αυτούς τής παγίδος τοΰ 

διαβόλου· καί ό θεός διά τής αύτοΰ άγαθότητος άξίωσον πάντας ημάς τής 

αύτοΰ βασιλείας τυχεΐν γένοιτο γένοιτο· αμήν άμήν τέλος εί'ληφεν έν μηνί 

σεπτεμβρίφ λ' τοΰ αγίου ίερομάρτυρος Γρηγορίου. τής Μ. "Αρμενίας ημέρα 
Παρασκευή ίνδ. (β) εν έτει ζιζ'», 

Βιβλίον προς ημάς τό γλυκύ πέρας φράσαν ψυχής έαρ τίθησιν εις 
θυμηδίαν. 

Τφ συντελεστή τών καλών θεφ χάρις, αμήν 

6 γλνκύπικρον έκροφών μέλι βίου 

τό τον θανάτου πικρόν ονκ Ενθυμείται 

άλ/’ υψέ νήψας εννοήσας τήν πλάνην 

άνθρωπε φύγε ψνγώλεθρον βίον 

και γάρ άπασαν θάλασσαν άν δράμης 

και πάντα τής γης άν κερδίσης τά πλοντη 

τάφος καλύψει κάν θέλης και μη θέλης. 

Έπονται έτεροι εξ στίχοι δυσανάγνωστοι. 

135. 

Χάρτ. 0,19,5X0,14,5. /ζ" αίώνος, φ. 257. 

Ψαλτήριον. 

Κώδιξ έν πολλοΐς σητόβρωτος καί τά μάλα έρρυπωμένος. Οί τίτλοι καί 

τά άρκτικά στοιχεία καί αί στιγμαί δι’ ερυθρού χρώματος. 

Περιέχει τούς ψαλμούς ρνα' τοΰ Δαβίδ καί τάς δέκα φδάς. 
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Εις τό 256 Ρ φΰλλον «τέλος και τφ θεφ χάρις» και «έτελειώθη τό παρόν 

ψαλτήριον διά χειρός έμοΰ του ταπεινού ΐεροθέου ιερομόναχου τοΰ καί Κου- 

κουζέλου τοΰ Κυπρίου εν τη θεοσώστω πόλει μοσχοβία έν ήμέραις τοΰ 

θεοσεβεστάτου και εΰσεβοΰς βασιλέως Θεοδώρου Τωάννου έτος ζρε. μηνί 

άπριλίψ στ'». 

Σημείωσις εις τό τέλος, έν άγράφοις φΰλλοις, δηλοΐ δτι κατά τό 1694 

Μαρτίου 17 ήν κτήμα τής Παναγίας· και έν αρχή είς τό δεύτερον άγραφον 

φΰλλον «τό παρόν ψαλτήριον, υπάρχει τής θείας καί οι εράς βασιληκής, τις 

ύπεραγίας, Θεοτόκου, έν τι νισω Χάλκην καί μηδής, τό άποξενίσι- έξαυτις, 

— (|ξ αυτής) ήναμή, και τιν θεοτόκον, έγίρι, οΐς άγανάκτισιν, διά κάθε λογίς 

κόλασες καταπανου του ψιχοΐς τε, καί σώματος. 

■}■ λ,εονταρής, τοΰ μισιρλή διμιτράκι υώς». 

136. 

Χάρτ. 0,22x16. ΙΖ' αΐώνος, φ. 280. 

’ Οκτώηχος. 

Γραφή καλή καί χειρ επιτήδεια· δέσιμον στερεόν έν αρχή έχει κόσμημα 

ερυθρόν, έπι τοΰ δέρματος έκτετΰπωται άφ’ ενός μέν ή σταΰρωσις καί άφ5 

ετέρου ή εις ΤΑδου κάθοδος. 

Όκτώηχος κατ’ ήχον ψαλλομένη έν ταΐς Κυριακαΐς των ήμερων πονη- 

νηθεΐσα υπό τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Τωάννου τοΰ Δαμασκηνοΰ, συν τοΐς 

άναστασίμοις έξαποστειλαρίοις, καί τοΐς ένδεκα έωθινοΐς ίδιομέλοις, ών τά 

μέν εωθινά είσι λέοντος τοΰ σοφωτάτου βασιλέως, τά δέ έξαποστειλάρια τοΰ 

υίοΰ αΰτοΰ Κωνσταντίνου. 

έν φΰλλψ 194β: 

«εΐληφε τέρμα εν μονή της πανάγνον. 

Χάλκη τε νήοφ πλησίον βυζαντ.ίον. 

ζρνδ' αχμδ' ίνδ. ΙΕ' σεπτεμβρίον 

μέμνησθε τοϋ γράψανχος οίκτρον μήδειας 

Θεοδοσίου λώγοντες άξιώ, δίνες 

λύσιν δδς αντω, σώτερ, άμπλακημάτων». 

Εΐτα έν φΰλλον άγραφον, μεθ’ δ προστίθεται διά τής αυτής χειρός 

γεγραμμένη ακολουθία νεκρώσιμος, περιέχουσα τροπάρια μετά Θεοτοκίου, τά 

ευλογητάρια, κανόνα Θεοφάνους έχοντα ακροστιχίδα «έκτον προσαυδώ τοΐς 

άπελθοΰσι μέλος·» έτερον κανόνα είς κοιμηθέντας, έχοντα ακροστιχίδα <·θνή- 

σκουσι πιστοΐς δγδοον πλέκων μέλος». Τρίτον κανόνα νεκρώσιμου έχοντα 

ακροστιχίδα «πιστώς θανοΰσι, πρώτον ύμνον προσφέρω»· τέταρτον κανόνα 

νεκοώσιμον έχοντα ακροστιχίδα «τοΐς τεθνεώσι δεύτερον πλέκω μέλος» 

Κατάλογος των χειρογράφου της έν Χάλκη Μονής τής Παναγίας. 

πέμπτον νεκρώσιμου έχοντα ακροστιχίδα «τοΰτο τρίτον ψέλισμα θνήσκουσι 

νέμω»· εκτον νεκρώσιμου ομοίως έχοντα ακροστιχίδα «κανών τέταρτος τοΰ 

τέλους μεμνημένος»- έ'βδομον κανόνα είς κοιμηθέντας, έχοντα ακροστιχίδα 

«Θεοφάνους ό πέμπτος είς νεκρούς κανών»· καί τέλος κανόνα νεκρώσιμου 

έχοντα ακροστιχίδα «Κανών τον αυτόν, έ'βδομος σκοπόν φέρων». 

Έν τφ τελευταία) φΰλλψ δΓ άλλης χειρός έσημειώθη «Τό παρόν υπάρ¬ 

χει τής Θεοτόκου όποΰ ευρίσκεται εις νήσον Χάλκη ν αντίκρυ βιζαντίου καί 

μη δ3 είς τολμήσει καί τό αποξενώσει». 

137. 

Χάρτ. 0,21,x4ο,15. ΙΖ’ αίώνος, φ. 245. 

'Ομιλίαι. Ίωάννου τον Χρυσοστόμου. 

Περιέχει έξήγησιν είς τούς Αποστόλους έκάστης Κυριακής· άρχεται από 

τής Κυριακής τοΰ Θωμά καί εξακολουθεί μέχρι τής Κυριακής τής Τυροφάγου. 

’Από τής Κυριακής τής Τυροφάγου άρχεται τοΰ εν άγίοις πατρός ήμων 

Τωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, όμιλίαι παραινετικοί είς τήν είσοδον τής αγίας 

καί μεγάλης τεσσαρακοστής είς τήν εξαήμερον. Κατά τήν μεγάλην τεσσαρα¬ 

κοστήν έχει ομιλίας καί είς τά Σάββατα. 

Έν φΰλλψ 167 Ρ, μετά τήν έξήγησιν είς τό σάββατον τής Σταυροπροσκυ- 

νήσεως «τέλος έν έτει , ζρηθ' (=1621)». 

Έν φΰλλψ 209 υπάρχει ή ακόλουθος σημείωσις· «τό παρόν έγράφη έν 

τή σεβασμία βασιλική καί πατριαρχική μονή τοΰ τίμιου ενδόξου προφήτου 

προδρόμου καί βαπτιστοΰ Τωάννου, έν τφ νησίω αντίκρυ ΣωΓοπόλεως, καί 

έτελειώθη τό έτος από κτίσεως κόσμου ,ζρλα' (=1623) μηνί μαΐψ δ' 

φ έγράφη καί τό παρόν σύν άλλοις βιβλίοις διά χειρός τοΰ πανοσιωτάτου 

καθηγουμένου τής άνωθεν ρηθείσης θείας μονής κυρίου Ματθαίου τοΰ Δροσά 

τοΰ έκ Κρήτης όρμομένου: φ ό δέ ταπεινός μητροπολίτης Νίκαιας ΓΙορφΰριος 

έγραψε ταΰτα εις άνάμνησιν καί έσταχώθη παρά Μητροφάνους ιερομόναχου 

καί προηγουμένου τής αυτής μονής Αύγουστ. ΙΕ'» 

“Από τοΰ 210ου φΰλλου όμιλίαι εις τήν Μ. Εβδομάδα. 

Έν αρχή καί έν τέλει άνά δΰο φΰλλα άνήκοντα είς έτερον χειρόγραφον, 

πιθανώς νομοκάνονα. 

138. 

Χάρτ. 0,21X0,15. Κ" αίώνος φ. 180. 

3 Ιιοάσαφ τον Καντα κ ον ζην ον 3Απολογία κατά Μωάμεθ. 

Είς τό δεύτερον άγραφον φΰλλον καί επί τής πρόσθιας ό'ψεως έχει 

υπογραφήν μέ μονοκονδυλιάν· είς τήν όπισθίαν σελίδα τοΰ αΰτοΰ φΰλλου 

έχει επίσης διά μονοκονδυλιάς «Ήσαΐας ίεροδιάκονος». 
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Μετά τό πέρας του κειμένου υπάρχει τό επόμενον σημείωμα· <Τό παρόν 

πόνημα έξετέθη παρά του ευσεβέστατου και φιλοχρίστου βασιλέως ημών 

Ίωάννου του Καντακουζηνοΰ, του διά του μοναχικού σχήματος μετονομα- 

σθέντος Ίωάσαφ μονάχου. Έγράφη δέ παρ’ εμ,ον του αμαθή Χριστόφορου 

ιερομόναχου τάχα και προηγουμένου τής μονής του τίμιου ενδόξου προφήτου 

προδρόμου και βαπτιστοΰ Ίωάννου εν τφ νησίφ τής Μαύρης Θαλάσσης· τό 

κείμενον άντίκρις Σωζουπόλεως- άρχιερατεύοντος εν ταύτη του πανιερωτάτου 

κυροΰ Εύθημίου. καί ήγουμενέβοντος έν τή καθ’ ημών μονή κυροΰ Γερμα¬ 

νού εκ τής Πελοπονήσου έν μηνί φευρουαρη. εις τές κ' έτος ζψχ' ίνδ. ιγ' 

( = 1585). 

Εις δέ τό τελευταΐον άγραφον φΰλλον «έκ τής ρηθείσης άντίκρη μονής, 

έστίν τό παρόν του τίμιου ενδόξου προφήτου Ίωάννου του βαπτιστου- του 

άντίκρη Σωζουπόλεως· οστις δέ βουλήθή άποξενώση αυτό απ’ αυτήν έχέτω 

τάς άράς των τριακοσίων δέκα και οκτώ Θεοφόρων πατέρων των έν τή 

πρώτη Συνόδφ τής Νικαία καί πάντων των αγίων καί τής Θεοτόκου καί 

έμοΰ του αμαρτωλού» καί δι’ ά'λλης χειρός. 

«1670 έν μηνί Όκτωβρίου πρότι ηπογραψα εγώ Παπα Βενιαμίν άπο 
τον άγιο ηοανη». 

139. 

Χάρτ. 0,21X9,15. ΙΕ' αίώνος φ. 175 (182) * 
Βιβλίον πεπαλαιωμένον, σεσαθρωμένον, σητόβριοτον καί έρρυπωμένον 

επί του δέματος του δεσίματος ύπάρχουσι έκτυπώματα δικεφάλων αετών. 

’Εγκώμια εις την αγίαν Θεοδοσίαν υπό Κα)νσταντίνου Άκροπολίτον. 

Περιέχει: 

1) Δυο εγκώμια εις Θεοδοσίαν την μάρτυρα, ών τό μέν πρώτον άνευ 

αρχής, του σφζομένου άρχομένου από τών λέξεων: «πρόβολός τις άτρεπτος 

ώς αληθώς άνεδείχθη καί ακαταγώνιστος πρόμαχος» (καί «συντέτακται υπό 

άνδρός έχοντος γαμβρόν εΰγενή, άδελφιδοΰν μέν του τότε βασιλεύοντος, 

παΐδα δέ του την κολχίδα αρχήν έκτε πατέρων πάππων καί έπιπάππων κλη- 

ροσαμένου»), ό δέ ετερος ά'ρχεται από του 33ου φΰλλου καί ά'ρχεται από 

τών λέξεων «εϊ καί πολλών αφορμήν προς κακία έδείχθη Κοπρώνυμος καί 

τών άτελευτήτιον κολάσεων πρόξενος ώσπερ» καί τό τέλος: «πάσιν απλώς 

έπικαλουμένη θεοδοσία κηδεμών γίνεται καί προστάτις, καί περιβόητον 
άκουσμα ώς καί ήμιν... αμήν» 

2) από τοϋ φύλλου 49ου ωρολογίου άκολουθίαι, ήτοι τά μεσονυκτικά, 

ή ακολουθία του δρθρου, τών ωρών τοΰ Εσπερινού καί του αποδείπνου, ών 

1 Προσετέΰησαν 7 φύλλα άγραφα εις την ύέσιν τών έκπεσόντων = (182). 
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τό μέν μεσονύκτιον είναι άνευ αρχής, τοΰ σφζομένου άρχομένου από τής 

λέξεως «σιών καί οίκοδομηθήσεται τά τείχη Ιερουσαλήμ- εν τελεί δέ τοΰ 

δευτέρου εγκωμίου σημειοΰται «έτελιώθη διά χειρός έμοΰ συμεώνος τοΰ 

ταπεινού μοναχοΰ καί αναγνώστου» 

Καί έν τέλει τοΰ αποδείπνου «Θεοΰ τό δώρον καί μεθοδίου πόνος ετε- 

λειώθη ζφλε. ίνδ. ε.». 

140. 

Χάρτ. 0,22X0,15. Κ' αίώνος, ή καί αρχαιότερος φ. 245. 

Έξήγησις τών Αναστάσιμων κανόνων τών οκτώ ήχων. 

Ή αρχή τοΰ χειρογράφου ελλιπής" έν τφ μέσφ καί έν τέλει έκπεσόντων 

ικανών φύλλων συνεπληρώθησαν ταΰτα δι5 άλλης χειρός. 

Εις τον εσωτερικόν πίνακα τοΰ σταχώματος υπάρχει ή εξής σημείωσις 

«γ οποίος εΰγάλη τό παρόν βιβλίον έξω από τό μοναστήριον τής Παναγίας 

τής έν Χάλκη τή νήσφ, ή οποίος κόψη φύλλον από τοΰτο' ή όποιος τό τύχη 

πουθενά καί δεν τά στείλη πάραυτα εις τό άνωθεν μοναστήριον νά εινε άφω- 

ρισμένο; καί ασυγχώρητος». Ί" Μέμνησθε πάντες Ιεροθέου τοΰ Σίδης. 

Εις δέ τό 244Ρ φΰλλον «έτελειώθη τό βιβλίον τοΰτο κατά μήνα Ιανουά¬ 

ριον ημέρα έβδομη τή Δ' τοΰ μηνός έν έτε στίιβ. ίνδ. 12 έν τφ Πατριαρχηω». 

Τά ανωτέρω είναι γεγραμμένα επί τών συμπληρωτικών φύλλων πιθα¬ 

νώς τό αρχικόν κείμενον νά είναι αρχαιότερου. 

141. 

Χάρτ. 0,22x0,15. ΙΕ' αίώνος, φ. 199. 

Γρηγορών τοΰ Θεολόγον Λόγοι. 

Τό στάχωμα κατεστραμμένου, έν αρχή είχον έκπέσει οκτώ φύλλα, άτινα 

εύρόντες παρερριμμένα άποκατεστήσαμεν μετά τοΰ αειμνήστου Ξ. Σιδερίδου. 

Έν αρχή έχει δύο έξώφυλλα επί τοΰ πρώτου τών όποιων γέγραπται- 

«ό παρών περικαλής τώ όντι θειος θεολόγος, έστί κτήμα ίδιώτατον τής έν 

τή νήσφ Χάλκη σεβάσμιας καί ίεράς μονής τής ύπεραγίας δεσποίνης ημών 

Θεοτόκου καί αειπάρθενου Μαρίας καί εϊ τις άνποτε ένεργία σοντανική 

άρπακτική χειρί καί πλεονεκτική χρησάμένος γνώμην βουλήθείη άραι καί 

άποξενώσαι τήν βίβλον αυτήν έκ τής τοιαύτης θείας μονής, δυναστικώς τε ή 

λαθραίως ή άλλως οπωσδήποτε πανούργως τε καί δολίως τάς άράς έχέτιο 

πάντων τών αγίων καί άντίδικον έπεσπάσσατο τήν ΰπεραγίαν Θεοτόκον καί 

μαχώμενον εΰροι κατ’ αύτοΰ έν ήμερα κρίσεως τον κύριον ημών Ίησοΰ 

Χριστόν καί μετά τοΰ προδότου κατακριθήσεται Ιούδα». 

-{- Ό ταπεινός Μητροπολίτης Ήρακλείας Κύριλλος», 

Περιεχόμενα: 
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1) Ή αρχή του πρώτου λόγου ελλείπει τό σωζόμενον τμήμα άρχεται 

«ως ήλιον δικαιοσύνης». 

2) Λόγος εις τό "Αγιον Πάσχα. 

3) » εις την Καινήν Κυριακήν. 

4) » εις την Πεντηκοστήν. 

5) » εις τούς Μακαβαίους. 

6) » εις τον άγιον ιερομάρτυρα Κυπριανόν έξ αγρού έπανήκων 

μετά μίαν τής μνείας ημέραν. 

7) Λόγος εις τούς λόγους και εις τον έξισωτήν Ίουλιανόν καί περί 

άπογραψής. 

8) Λόγος εις τήν αγίαν τού Χριστού σωτήριον Γέννησιν. 

9) » επιτάφιος εις τον Μ. Βασίλειον. 

10) » εις τά άγια Φώτα. 

11) » εις τό άγιον Βάπτισμα. 

12) » εΐς Γρηγόριον τον αδελφόν τού Μ. Βασιλείου έπιστάντα μετά 

μίαν τής χειροτονίας αυτού ημέραν. 

13) Λόγος εΐς τον άγιον Αθανάσιον Άρχιεπ. Αλεξάνδρειάς. 

14) » Συντακτήριος εΐς τήν των εκατόν πεντήκοντα επισκόπων 

παρουσίαν. 

15) Λόγος Περί φιλοπτωχίας. 

16) » Εις τον πατέρα των πάντων καί διά τήν πληγήν τής χαλάζης. 

17) » Απολογητικός τής εΐς τον Πόντον φυγής του. 

Εΐς τό τελευταΐον φύλλον «έγράφη τό παρόν βιβλίον διά χειρός εμού 

Θεοδωρήτου μητροπολίτου Προΰσης μηνί Ίουλίω ΐνδικτ. η' έτος ςφκδ 

( = 6924= 1416». 

Έν αρχή εΐς τό δεύτερον άγραφον φύλλον νεωτέρα χειρί «^λόγοις πτε- 

ρωθείς μή πτερόν έ'ξωπέτου' πτηνόν γάρ ουδέ πτερών ιπταται δίχα» καί 

έτερον νεωτερα χειρί. 

ή-«ό παρών θεολόγος υπάρχει τού μοναστηριού τής Παναγίας μου τής 

εΐς δ'νομα τιμωμένης τού πίκλην Χάλκης εξωνίσθη εΐς άσπρα ρμ καί άφιε- 

ρώθη τή είρημένη μονή υπό τού τά τοιαύτα γράμματα γεγραφότος επί έτος 

ζκστ. ΐνδ. στ' ημέραν στ. μηνί Ίανουαρίου = 1518». 

142. 

Χάρτ. 0,22X16. ΚΓ' αΐώνος, φ. 67. 

Ή Θεία Λειτουργία. 

Ίωάννου τού Χρυσοστόμου, Βασιλείου τού μεγάλου, καί τών προηγια¬ 

σμένων, προστιθεμένων εν τελεί τών εν τφ εσπερινώ καί τώ όρθρφ -ψαλλό¬ 

μενων εκφωνήσεων καί ακριβής διάταξις τού αγίου Βασιλείου περί τού μετά 

φρίκης καί κατανύξεως καθυπουργεΐν τοΐς θείοις μυστήριοις. 

Προ τής διατάξεως υπάρχει ή σημείωσις τού γραφέως, δστις ήν παπά 

Αθανάσιος Ιερομόναχος- θεού τό δώρον καί πόνος Αθανασίου ιερομονάχου' 

έν έτει ζιθ μηνί Ιανουάριος ΙΕ'. 

Αί παρούσαι λειτουργίαι έγράφισαν διά χειρός εμού Αθανασίου ίερο- 

μονάχου- εΐς τό μονείδριον τής ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου καί αει¬ 

πάρθενου κατά σάρκα μητρός τού κυρίου ημών Ιησού Χριστού- ήτις ούν 

βουλίθη καί άποστερϊσι το άπό τά προήριμένών νάον νά έχει τάς άράς τών 

τριακοσίων δέκα καί οκτώ θεοφόρων πατέρων τών έν νικαία, τού Τιμίου προ¬ 

δρόμου καί εμού τού άμαρτολού. Πάντες δέ οι λοιτουργούντες καί άδοντες 

εύ'χεσθε καί υπέρ εμού τού άμαρτολού διά τών πολλών μου σφαλμάτων 

επειδή τέλιον υπάρχου ά'πειρος τού γράφειν όμού δέ καί δπως λάβα) άφεσιν 

τών άμετρήτα)ν μου πταισμάτων έν τή ημέρα τής κρήσεως ώ σώσον Κύριε 

πάντας ημάς καί ?νύτρωσον έκ τής παγίδος τού διαβόλου1 καί ή αύτοαγαθότης 

σου αξιώσει πάντας ημάς τής σής βασιλείας έπιτυχεΐν δ καί γένοιτο- γένοιτο- 

γένοιτο. άμήν αμήν. άμήν». 

143. 

Χάρτ, 0,21X0,15. Κ' αΐώνος, φ. 46. 

Ή Θεία Λειτουργία. 

Ίωάννου τού Χρυσοστόμου, Βασιλείου τού Μεγάλου καί τών προηγια¬ 

σμένων. Προστίθεται υπό τού γραφέως άπόστολος καί Εύαγγέλιον εΐς μνή¬ 

μην τής Θεοτόκου καί άπόστολος καί Εύαγγέλιον εΐς κοιμηθέντας. 

Έν φύλλω 38^ υπάρχει ή εξής σημείωσις ^ «ή τρις θεία λειτουργία 

υπάρχει τής αγίας Τριάδος». 

Έν φύλλφ 39 προστίθεται έτι ύπ’ άλλης χειρός εΐς μέν τό τέλος ακο¬ 

λουθία τού μικρού αγιασμού. Έν αρχή δέ προετοιμασία εΐς τήν λειτουργίαν. 

Έν φύλλο) 42 Ρ εύχή τών κολύβων καί εΐς τούς προσφέροντας οπώρας. 

Εΐς τό 43 φυλ. εύχή τού αγίου Χρυσοστόμου εΐς τό Πάσχα «εΐ τις 

εύσεβής». 

Εΐς τό 43 Ρ εύχή εΐς τό εύλογήσαι εδέσματα κρεών τή άγια καί μεγάλη 

Κυριακή τού Πάσχα. Εΐς τό τελευταίου άγραφον φύλλον έν μονοκονδυλία 

«Γρηγόριος ιερομόναχος». 

Εΐς τό τέλος τής λειτουργίας τών προηγιασμένων «τέλος έλαβαν καί αί 

τρεις λειτουργίαι γραφεΐσαι παρά Ίώβ ίερομοναχού τού κατά κόσμον άπό 

’Άρτης καί κατά μοναχόν άναστασιώτης. 

Έν έτει ψπ = 7080 = 1572 σεμπτεμβρίου ιγ», 
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144. 

Χάρτ. 0,25x0,14,5. ΙΖ' αίώνος, φ. 88. 

Θεία Λειτουργία. 

Ίωάννου του Χρυσοστόμου, Βασιλείου του μεγάλου και των προηγιασμένων. 

Έν αρχή έκάσιης λειτουργίας κόσμημα εν πτηνόν ποικιλόχρουν- ή γραφή 

βόστρυχό ειδής. 

Έπί του άγραφου φΰλλου και σταχώματος έχει την ακόλουθον σημείωσιν: 

«Κτήμα τίμιον άμβροσίου του θΰτου- άφιερωθέν ταΰτη τή σεβασμία 

και βασιλική ιερά τε και θεία Πατριαρχική, τή μονή του προδρόμου, εν τφ 

νησίφ αντίκρυ σωζουπόλου μη δεις τολμήσει, ταύτην λαβεΐν ουδόλως ταύτης 

ξενώσαι, άφωρισμοΰ έν βάρει. 

Καί τής άράς δέ, του τιμίου προδρόμου των πατέριον τε, των αγίων 

συνόδων». 

Καί εν τελεί δι" άλλης χειρός «*)* κόπος πόνος τε παπά Θεοδοσίου κτήμα 

ίδιον παπά κυρ "Αμβροσίου ζρκβ» 7122=1614. 

Προστίθεται δέ δι"άλλης χειρός «ευχή των κολΰβων εις μνήμην αγίου». 

145. 

Χάρτ. 0,20X0,15. ΙΕ' αίώνος, φ. 125. 

Αί Θεΐαι Λειτονργίαι. 

Ή γραφή ωραία. 

"Εν τφ τελεί εσημειώθη υπό του γραφέως- «εΐ τι έξήμαρτον συγγνωμο- 

νήσατε δτι έν πενία καί συγχύσει καί έξορίαις. 

μαθουσάλας ό καί μαχείρ λ 

146. 

Χάρτ. 0,21 X ΙΟ. ΙΔ-ΙΕ' αίώνος, φ 50. 

ΊI Θεία Λειτουργία I. Χρυσοστόμου. 

Γραφή ωραία- οι τίτλοι καί τά κεφαλαία στοιχεία δι" έρυθροΰ χρώματος 

πεποικιλμένα. 

Χειρόγραφον ατελές λήγων εις τάς λέξεις «ευχάριστοι}μεν σοι δέσποτα». 

Προστίθεται ή λειτουργία των προηγιασμένων δι’άλληςχειρόςγεγραμμένη. 

Μαχείρ λέξις αραβική σημαίνει τον ικανόν, θα ήτο, φαίνεται, 2£ύρος, 

Κατάλογος των χειρογράφων τής έν Χάλκη Μονής τής Παναγίας. 315 

147. 

Χάρτ. 0,20χ 0,15. ΙΖ' αίώνος, φ. 153. 

3 Οκτώηχος. 

Περιέχει τά αναστάσιμα των οκτώ ήχων μετά των έξαποστειλαρίων καί 

των εωθινών δοξαστικών εν τέλει υπάρχει ή εξής σημείωσις. 

«Ή παρούσα οκτώηχος έγράφη έν τή σεβασμίμ βασιλική καί πατριαρ¬ 

χική μονή του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου καί βαπτιστοί "Ιωάννου 

του έν τφ νησίφ αντίκρυ σωζοπόλεως προστάξει καί άναλώμασι, του πανιε- 

ρωτάτου σοφωτάτου καί λογιωτάτου ημών αυθεντός καί δεσπότου μητροπο¬ 

λίτου τής άγιωτάτης μητροπόλεως νικαίας υπερτίμου καί έξάρχου πάσης 

βιθυνίας κυρίου κυρίου Πορφυρίου- καί έτελειώθη τφ ετει από κτίσεως 

κόσμου ,ζρκη' έν μηνί Ίου λ. κς'» καί αμέσως 

«έσταχόθη παρά μητροφάνους ΐερομονάχου καί προηγουμένου του Χαμοδράκη» 

Προστίθενται δυο φύλλα περιέχοντα δυο φύλλα έκ κανόνος εις τά γενέ¬ 

θλια του προδρόμου τό τέλος του τελευταίου τροπαρίου τής γ' φδής, μεθ" δ 

κάθισμα, τά τής δ' καί ε' καί τής ς' φδής τροπάρια, καί έκ των τής ζ' τά 

τρία πρώτα καί τήν αρχήν του τετάρτου γεγραμμένου διά τής αυτής χειρός 

δι* ής καί τό χειρόγραφον. 

148. 

Χάρτ. 0,23,5 X 0,17 φ. 112. 

Μηνάΐον :Ιουνίου. 

"Ελλείπει ή αρχή μέχρι τής 15 του μηνός καί κατά τό τέλος ελλιπές. 

Δέν περιλαμβάνεται εις τους γνωστούς καταλόγους. Τετράδια ιε'-κη' 

έν ολφ ιδ'. 

149. 

Χάρτ. 0,25,5X0,16 φ. 196. 

Λόγοι καί Έπιοτολαι Γρηγορών τον Θεο?ώγου. 

Περιέχει καί επιστολάς του Συνεσίου καί άλλων έργα- τό κείμενον έπί 

του ήμίσεος μέρους καί ή έξήγησις έπί του ετέρου διά λεπτότερων γραμμάτο>ν. 

"Εν αρχή καί έν τέλει πολλά άγραφα φύλλα. 

1) Λόγος περί τής εις τον Πόντον φυγής. 

2) Περί φιλοπτωχίας. 

3) Φΰλλον 72 έπιστολαί Γρηγορίου του Θεολόγου μετ" εξηγήσεων. 

4) *Από του 92ου φύλλου Λουκιανού Νεκρικοί Διάλογοι. 

5) "Από τού 129ου φΰλλου Ήθοποΐα έκ τής αγίας Γραφής. 

6) "Από του 140ου φΰλλου "Αποφθέγματα φιλοσόφων έκ Διογένους τοΰ 

Λαερτίου συλλεχθέντα μετά εξηγήσεων |ν μέρει. 
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7) 5Από τού 162ου. Έπιστολαί Συνεσίου μέχρι τέλους μετά ερμηνείας 

εις αύτάς. 

Έπί του άγραφου φΰλλου του σταχώματος «και τάδε συν τοΐς άλλοις 

Ευσταθίου τοϋ έξ Ακαρνανίας». 

Έν τω μεταξύ παρεμβάλλονται άγραφα φύλλα. 

150. 

Χάρτ. 0,21χ16 φ. 229 εποχής νεωτέρας. 

Χειρόγραφον Σνμμικτόν. 

Περιέχονται: 

1) ό Κανών τής τού Χριστού Γεννήσεως «Χριστός Γεννάται» μετά 

έξηγήσεως άνωθεν ελλιπές ειτα 3 φύλλα άγραφα και πάλιν. 

2) ό αυτός κανών τής τού Χριστού Γεννήσεως μετά έξηγήσεως ειτα 

4 φύλλα άγραφα. 

3) Δημοσθένους ολυνθιακοί λόγοι α' β'γ' μετά έξηγήσεως άνωθεν. 

4) Δημοσθένους κατά Φιλίππου 3 λόγοι. 

5) Θεοδωρήτου περί προνοίας λόγος μετά έξηγήσεως. 

6) Όμηρου Ίλιάς ραψωδία α, β' μετά έξηγήσεως. 

7) Θεόκριτου Θύρσος, ειδύλλια πρώτον δεύτερον φαρμακεύτρια, φύλλα 

3 άγραφα καί πάλιν Θεόκριτου Αμαρυλλίς. 

8) Νεκρικοί Διάλογοι Λουκιανού, ειτα τρία άγραφα φύλλα. 

9) Περί Συντάξεως. 

10) Γρηγορίου τού Θεολόγου ποίημα περί των τού βίου οδών. 

11) Επιγράμματα τού αυτού καί γνωμικά δίστιχα, ειτα δύο φύλλα άγραφα. 

12) Γνώμαι μονόστιχοι έκ διαφόρων ποιητών κατά στοιχεΐον καί 

13) Διάφορα σύντομα μαθήματα προς τούς χριστιανούς έκ τών αγίων 

Πατέρων. 

(Έπεται. συνέχεια) 

γ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ 

ό άπό Μεγάλων Πρωτοσυγκέλλων και από Παραμυθίας 

ΝΙΚΗΤΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΕΙΣ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Λ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Γενικά. Όπως συνήθως κάθε έκδοσις κειμένου, έχει καί ή κατωτέρω 

την ιστορίαν της. Προ πολλών ετών, παρασκευάζων την εκδοσιν τών έργων 

τού Χρύσιππού, ειχον χρησιμοποιήσει μεταξύ άλλων καί τό υπ άριθ. Α. III. 

3 χειρόγραφον τής Δημοτικής Βιβλιοθήκης τής ΒΓοεοία. Ο νεανικός μου 

τότε ζήλος δεν ήρκέσθη εις την αντιγραφήν καί χρησιμοποίησιν τού έν τω 

χειρογράφου τούτω περιεχομένου λόγου τού Χρύσιππού προς τον άγιον Θεό¬ 

δωρον, αλλά μέ ώθησεν εις την αντιγραφήν καί άλλων τινών αγιολογικών 

κειμένων, μεταξύ τών οποίων καί τού κατωτέρω δημοσιευόμενου λόγου τού 

Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Νικήτα. Ή προθεσίς μου τότε ητο να συλ- 

λέξω δλα τά άφορώντα εις τόν άγιον Δημήτριον ελληνικά κείμενα, έπεξεργα- 

ζόμενος δε αυτά φιλολογικώς καί ίστορικώς νά παρασκευάσω συστηματικήν 

εκδοσιν αυτών κατά τό πρότυπον τού Ο. Αηποΐι, Ηα§ύοδ Νί^οΐ^οδ, τού 

οποίου ακριβώς τήν εποχήν εκείνην είχε κυκλοφορήσει ό πρώτος τόμος. Γάς 

προς τόν σκοπόν τούτον έρευνας μου εις τούς διαφόρους έντυπους καταλό¬ 

γους ελληνικών χειρογράφων καί τάς λοιπάς σχετικάς σημειώσεις μου παρα¬ 

κληθείς παρέδωκα βραδύτερου εις φίλον ομογενή καί συσπουδαστήν, δστις 

έσκόπευε νά επεξεργασθή «τά μάλλον ένδιαφέροντα τήν βυζαντινήν τέχνην 

κείμενα περί τού αγίου Δημητρίου». Ή επεξεργασία αύτη δεν έγινε, αί δέ 

σημειώσεις μου εν τω μεταξύ έχάθησαν. Αντίγραφα έν τούτοις κειμένων 

τινών περί τού αγίου Δημητρίου δεν ειχον παραχωρήσει καί τοιουτοτρόπως 

διέσωσα τό έκ τού ανωτέρω κώδικος τής Βι-οεαει αντίγραφου τής μνη- 

μονευθείσης συγγραφής τού Αρχιεπισκόπου Νικήτα, ή οποία μέχρι τούδε 

παρέμεινεν ανέκδοτος. 

Πόσον έν τούτοις αναγκαία θά ή το .ή πραγματοποίησή τής προθεσεως 

μου έκείνης, τής συστηματικής δηλαδη εκδοσεακ όλων τών εις τον άγιον 

Δημήτριον άφορώντων κειμένων, είναι εύνόητον. Μία τών σπουδαιοτέροη' 

φυσιογνωμιών τής ελληνικής αγιολογίας ό Δημήτριος, παραγκωνίσας, ιδίως 

από τού 6ου αίώνος, άλλους παλαιοτέρους δημοφιλείς στρατηλάτας αγίους, 

ώς τόν Προκόπιον, τόν Αρτέμιον, τον Μερκούριον, καί καταστας συν τώ 

χρόνω ό δημοφιλέστερος μάρτυς, εύρε κατά καιρούς τόσους εγκωμιαστάς τού 

μαρτυρίου καί τών θαυμάτων του, δσους ούδείς άλλος τών λοιπών μαρτύρων 
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τής Ανατολής. Τά κείμενα ταΰτα, εγκώμια τοϋ μαρτυρίου και διηγήσεις θαυ¬ 

μάτων, έχουν πρωτίστως σκοπόν νά εξυμνήσουν τον άγιον Δημήτριον.Έπειδή 

όμως ή λατρεία του αγίου τοΰτου είναι στενώτατα συνυφασμένη μέ την ιστο¬ 

ρίαν καί την τύχην τής κατά την βυζαντινήν εποχήν εις πληθυσμόν, έμπο¬ 

ρων, πλούτον, τοποθεσίαν καί όχΰρωσιν δευτέρας πόλεως τής Ανατολής, 

τής «θεοφύλακτου» Θεσσαλονίκης1, διηγούνται τά κείμενα ταΰτα συγχρόνως 

καί πολλά ά’λλα γεγονότα άναφερόμενα εις τήν πολιτικήν ιστορίαν γενικώς 

του Βυζαντίου καί ιδιαιτέρως εις τήν τής πόλεως ταυτης2. Ό φιλόλογος 

λοιπον καί ό ιστορικός, δστις έχει έξοικειωθή μέ τό περιεχόμενον των αγιο¬ 

λογικών κειμένων καί μέ τήν μέθοδον τής ερεύνης αυτών, συναντά καί εις 

τάς περί του αγίου Δημητρίου διηγήσεις πλήθος προβλημάτων άφορώντων 

οχι μόνον εις τήν αγιολογίαν είδικώς, αλλά καί γενικώτερον εις τήν ιστο¬ 

ρίαν καί τήν λαογραφίαν8. 

Ούτως ακόμη δεν εϊμεθα εις θέσιν νά παρακολουθήσω μ εν έπιστημονι- 

κώς τήν λατρείαν τοϋ αγίου Δημητρίου μέχρι τών αρχών τής έμφανίσεώς 

της. Οί νομίζοντες δτι έχει αϋτη τήν προέλευσίν της εις τήν λατρείαν τών 

Κάβειρων, εις ήν οφείλει δήθεν καί τήν στρατιωτικήν του ιδιότητα ό άγιος4, 

1 Πράγματι ή Θεσσαλονίκη διά τον άγιον Δημήτριον δέν είναι τυχαία τις πόλις: 

είναι ό τόπος της γεννήσεώς του, έδώ εζησε καί έμαρτύρησε, έδώ ήσυχάζουν τά λείψανά 

του, εδώ εξακολουθεί νά ζή τό όνομά του, νά έορτάζηται ή μνήμη του. Διό τούτο τήν 

προασπίζει από τούς εχθρούς της, άπό επιδημίας, ασθένειας, λιμούς, σεισμούς κλπ. 

Προτιμά νά εύρίσκεται μεταξύ τών συμπολιτών του καί νά συμμερίζεται τών θλίψεών 

των, παρά νά διατριβή «μεταξύ τών αγγέλων τοΰ ουρανού». Είναι ό φάωπολις, ό φιλό- 

πατρις, ό σωσίπολις, ή προσωποποίησις τής αγάπης καί άφοσιώσεως τοϋ Έλληνος προς 

τήν ιδιαιτέραν του πατρίδα. Αληθώς πόσας φοράς δέν θά ειχον άπολέσει τό θάρρος των 

καί δέν θά ειχον ένδώσει είς τάς κατά καιρούς έπιδρομάς τών βαρβάρων τότε σλαυικών 

φύλων οί κάτοικοι τής Θεσσαλονίκης, εάν δέν είχον τήν πεποίθησιν ότι παρά τό πλευράν 

των μάχεται καί υπερασπίζει τήν πόλιν «ό δεσπότης μετά θεόν τής Θεσσαλονίκης» 

στρατηλάτης Δημήτριος, περί τής προσωπικής παρουσίας τοϋ οποίου, δέν ή σαν μόνον 

αύτοί πεπεισμένοι, αλλά καί οί εχθροί των ταύτην έπιστοποίουν ου μόνον οί εκάστοτε 

συλλαμβανόμενοι αιχμάλωτοι, άλλά καί αύτοί ουτοι οί Εβραίοι κάτοικοι Θεσσαλονίκης! 

2 Έν τούτοις ελάχιστα έχρησιμοποιήθησαν αί είς τά κείμενα ταΰτα περιεχόμεναι 

πολύτιμοι ίστορικαί ειδήσεις υπό τών περί τήν πολιτικήν ιστορίαν τοϋ Βυζαντίου καί 

Ιδιαιτέρως τής πόλεως Θεσσαλονίκης μέχρι τοϋδε άσχοληθέντων. 

8 Έκ τών κειμένων τοϋ αγίου Δημητρίου πληροφορούμεθα π. χ. τό πρώτον, ότι 

ό "Επαρχος τοΰ Ιλλυρικού είχε καί τήν γενικήν αρχηγίαν επί τών είς τήν επαρχίαν του 

σταθμευόντων στρατευμάτων, ένω επί Διοκλητιανοΰ καί Κωνσταντίνου τό αξίωμα τοϋ 

έπάρχου τούτου είχε καθαρώς διοικητικόν χαρακτήρα. Πβλ. Η. Οεΐζετ, ϋΐβ Οοπεεΐε 

σελ. 42. 

4 Ε. Ε ιι ο ϊ υ 5, Βίο Απίάπ^β άεδ Ηοΐΐι^βηίαιΐίιΐδ σελ. 226. Πβλ. καί Η. ϋδοηβι-, 

ΟοίίΗοΙιβ δγηοηγιηε σελ. 370, δστις όμως δέν λαμβάνει ύπ’ όψιν ότι τά συναξάρια τών 

αγίων διαφέρουν καί ώς πρός τήν μορφήν καί ώς προς τό περιεχόμενον άπό τήν λατρείαν 

τών άρχαίοιν ηρώων. 
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δέν λαμβάνουν ύπ’ όψιν δτι είς τό παλαιότερον σωζόμενον συναξάριον δέν 

φέρεται οΰτος ως οπλίτης1. Τήν ιδιότητα ταΰτην προσέλαβεν ώρισμένως βρα- 

δΰτερον, είς εποχήν δηλαδή, καθ’ ήν ή ίδιότης τοϋ στρατιώτου είχε μεγάλην 

σημασίαν μέχρι τότε ό άγιος ήτο απλούς μάρτυς, πιθανώτατα διάκονος. 

"Οτι δμως παρηγκώνισε τήν λατρείαν τών Κάβειρων άποδεικνΰει ή ιστορία 

τής έν τή φυλακή καί παρά τό παλαιόν στάδιον καί λουτρόν τής πόλεως 

Θεσσαλονίκης υπό τοϋ αγίου κατατροπώσεως τοϋ σκορπίου, ακόμη καί εάν 

άποδειχθή, ώς είναι πιθανόν, δτι δ τύπος οΰτος παρεισέδυσε εις τά κείμενα 

τοϋ αγίου Δημητρίου εϊτε έκ τής γραπτής είτε έκ τής προφορικής, ξένης 

πρός τήν λατρείαν αϋτοϋ, παραδόσεως. Είς τό αυτό συμπέρασμα οδηγεί ημάς 

καί τό γεγονός τής άνοικοδομήσεως τοϋ ναοϋ αΰτοϋ έν Θεσσαλονίκη παρά 

τό παλαιόν στάδιον καί λουτρόν. Βέβαιον είναι έν τούτοις δτι είς τό παλαιό¬ 

τερον μαρτυρολόγιον τής Θεσσαλονίκης δέν αναγράφεται άγιος υπό τό όνομα 

Δημήτριος, τουναντίον δέ είς τό έπί παλαιοτέρου ελληνικού μαρτυρολογίου 

βασιζόμενον συριακόν, άναφέρεται «διάκονος καί μάρτυς Δημήτριος έν Σιρ- 

μίω» λατρευόμενος. Ταΰτα έ'χων ύπ’ όψιν ό άριστος γνώστης τής ελληνικής 

αγιολογίας Η. Θ6ΐε1ιαγε, θεωρεί πιθανόν δτι ή λατρεία τοϋ αγίου Δημη¬ 

τρίου έν Σιρμίφ είναι παλαιοτέρα τής έν Θεσσαλονίκη2. Καί ή έν Σιρμίφ 

τελευταίως άνακαλυφθείσα παλαιοχριστιανική Βασιλική τοΰ δου αΐώνος ήτο 

πιθανώτατα αφιερωμένη είς τον άγιον Δη μητριόν. 
Αλλά και ή παλαιοτέρα ιστορία τής έπί Μαξιμιανοΰ μονομαχίας καί 

τής ήττης τοϋ έκ Σιρμίου «πρωταθλητοϋ» Λυαίου υπό τοϋ Θεσσαλονικέως 

1 Βλ. Η. I) 6ΐ6ΐΐ3.}·6, δαΐηΐε ιηϊ1ίΐ&ΪΓ63 σελ. 112-114. Κατά τήν έξέτασιν αγιολογι¬ 

κών κειμένων πρέπει νά έχω μεν ύπ’ όψιν ότι ή ύπαρξις καί ή λατρεία ενός αγίου δέν 

έξαρτάται γενικώς άπό τήν γνησιότητα ή μη ενός αγιολογικού κειμένου, ούτε δέ καί έκ 

τής διαδόσεως τοϋ συναξαριού του. Ενίοτε μάλιστα συμβαίνει αγιολογικόν τι κείμενον 

νά καταπνίξη συν τώ χρόνο} τήν λατρείαν ένός αγίου. 

8 Πβλ. 8&ίηΐ5 πιίΙϊΐ&ΪΓΟδ σελ. 69,107 -108, Εβδ οήβίπεβ άιι ουίίε άβδ χη&ΠγΓδ σελ. 

228, Εεδ Γεευεϋδ ιηΐίφίεε άεδ ιπίταοΙεΒ άεδ 3αϊηΐ3 σελ. 57. — Τοϋτο είς πείσμα τοΰ 

Σέρβου «ιστορικού» (!) Στανόγεβιτς, δστις είς άρθρον του δημοσιευθέν τό 1935 είς τήν 

«Πολίτικα» τοϋ Βελιγραδιού παροτρύνει τούς σλαύους χωρικούς νά πετάξουν τάς 

εικόνας τοϋ αγίου Δημητρίου άπό τάς οικίας καί τάς εκκλησίας τοιν καί νά διαγράψουν 

τό όνομά του άπό τό 'Ημερολόγιον, έπειδή ό άγιος συμβολίζει τήν νίκην τών Ελλήνων 

κατά τού σλαυισμοΰ (Βλ. Έφημ. «Πρωίαν» Αθηνών 13 Νοεμβρ. 19ο5: Τα σκου?π|κια 

τής Ιστορίας (Μυριβήλης). Παρέλιψε μόνον ό Ιστορικός οΰτος τοϋ «γλυκού νεροΰ» νά 

απαίτηση καί τήν αλλαγήν τοϋ ονόματος τοΰ παρά τά ερείπια τοϋ παλαιού Σιρμίου 

συνοικισμού «Μητροβίτσα» (= Δημητροβίτσα), ό όποιος άπό τοΰ 12°ν αΐώνος χρεωστει 

τό όνομά του ακριβώς είς τήν έν Σιρμίφ παλαιάν ?,ατρείαν τοϋ αγίου Δημητρίου. Άλλ’ άς 

έχη υπομονήν ό Στανόγεβιτς, πολύ πιθανόν νά εύρεθή είς τό μέλλον άγιογράφος κατά 

τό πρότυπον τών παλαιών, όστις, έπί τίνος εξωτερικού γεγονότος βασιζόμενος, θά πλέξη 

διήγησιν περί τον «δυσσεβή Σκλαβηνόν», καθ’ ήν θά προσέρχηται οΰτος μετανοημένος 

πρός τον «πάντοτε μοχθοΰντα καί μεριμνώντα υπέρ αναξίων δούλων τρισαριστέα άγ. 

Δημήτριον» καί θά όμολογή πίστιν καί άφοσίωσιν! 
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χριστιανού Νέστορος εις τό στάδιον τής Θεσσαλονίκης, όπως επίσης ή ιστορία 

τής ίάσεως τοϋ έπαρχου τοΰ Σιρμίου Λεοντίου και βραδΰτερον τοΰ επίσης 

έπαρχου Μαριανοΰ υπό τοΰ αγίου Δημητρίου τής Θεσσαλονίκης συμβο¬ 

λίζουν πιθανώτατα και τάς μεταξύ των δυο τούτων πόλεων ποικίλας σχέσεις, 

τον ανταγωνισμόν των καί την εν τελεί υπερίσχυση- τής Θεσσαλονίκης. Ή δέ 

άνοικοδόμησις τοΰ ναοΰ τοΰ αγίου Δημητρίου έν Θεσσαλονίκη υπό τοΰ 

Ιαβεντός έπαρχου Λεοντίου, ή μεταφορά ύπ’ αύτοΰ μέρους τής χλαμύδος καί 

τοΰ δακτυλίου τοΰ αγίου εκ Θεσσαλονίκης.εις τό Σίρμιον καί ή εκεΐ κατόπιν 

υπό τοΰ ίδιου Λεοντίου άνέγερσις ναοΰ προς τιμήν τοΰ Δημητρίου πιστο- 

ποιοΰν συγχρόνως την ΰπαρξιν έριδος μεταξύ Σιρμίου καί Θεσσαλονίκης περί 

τής κατοχής των λειψάνων αύτοΰ 1. Δεν είναι επίσης διόλου άπίθανον νά 

μετεφέρθησαν τά λείψανα τοΰ αγίου εξ άλλου τίνος τόπου είς την παρά τό 

άρχαίον στάδιον καί λουτρόν άνοικοδομηθεϊσαν Βασιλικήν τοΰ 5ου αίώνος, 

παρά τήν διαβεβαίωσιν των σχετικών κειμένων, ότι αύιη εκτίσθη επί τοΰ 
τάφου τοΰ αγίου2. 

Έπειτα ό είς τά κείμενα τοΰ άγ. Δημητρίου βραδΰτερον παρεισδΰσας 

γνωστός καί έκ διηγήσεων θαυμάτων άλλων αγίων τύπος τής συνοδευούσης 

τον άγιον Κυρίας Ευταξίας3, ό τύπος τής μετακομιδής χώματος έκ τοΰ παρά 

τήν σορόν τοΰ αγίου χώρου καί άλλοι τινές αγιολογικοί τύποι, ιδίως δμως 

αϊ πολύτιμοι ίστορικαί ειδήσεις, αί περιεχόμεναι είς τάς διαφόρους περιγρα- 

φάς επιδημιών, σεισμών καί επιδρομών διαφόρων βαρβάρων λαών κατά 

τής Θεσσαλονίκης άποδεικνύουν συγχρόνως τήν ύφισταμένην σχέσιν τών κει¬ 

μένων τούτων προς τήν σύγχρονον λογοτεχνίαν, τήν χρονογραφίαν καί τήν 

μεσαιωνικήν έν γένει μυθολογίαν. Ή επιστημονική εξακρίβωσις επομένως 

τής έμφανίσεως τών τύπων τούτων άφ’ ενός καί τών διαφόρων ιστορικών 

γεγονότων άφ’ ετέρου θά είχε μεγάλην σημασίαν. Αλλά καί ή παρακολού¬ 

θησή τοΰ δημοφιλοΰς τούτου αγίου είς τήν νεοελληνικήν παράδοσιν θά είχε 

νά παρουσίαση τι τό ενδιαφέρον άρκεΐ νά υπενθυμίσω ενταύθα δτι ή ήμερα 

τής μνήμης του {ή 26 Όκτωβρίου) έλαμβάνετο ώς χρονικόν δριον διαφόρων 

συναλλαγών, συμβάσεων, εις τινα δέ μέρη ίσως καί καταβολής φόρων. 

Τά ολίγα καί γενικά ταΰτα άρκοΰν, ΐνα πείσουν πόσον αναγκαία θά ήτο 

ή συστηματική συγκέντρωσις όλων τών παραδεδομενών κειμένων καί λαϊκών 

1 Τοιαύτας έριδας μεταξύ πόλεων συναντώ μεν συχνά είς τά συναξάρια τών άγιων 

πβλ. π. χ. τήν περί τών λειψάνων τοΰ αγίου Θεοδώρου έριν μεταξύ τών πόλεων Άμα- 

σείας καί Εύχαΐτων (Α. Σιγάλα, “Ανωνύμου Βίος καί ανατροφή τοϋ αγίου Θεοδώρου 

τοϋ Τήρωνος. Έπετ. Έτ. Βυξ. Σπουδών 2 (1925) σελ. 226). 

5 “Από τών μέσων τοϋ 4ου αίώνος συναντώμεν τήν συνήθειαν τής μεταφοράς λειψά¬ 

νων άγιων είς ήδη υπάρχοντα μεγαλοπρεπή ομώνυμον ναόν. Πβλ. π. χ. τήν μετακομιδήν 

τών λειψάνων τοΰ άγ. Θεοδώρου έκ τής Άμασείας είς τά Εύχάϊτα. Πβ?.. καί Η. ϋ βίε- 

1ΐ3γε, δαπτίδ ηύΙίί&ΪΓεδ σελ. 108, Ε. Ι,αεΐπδ, Όίε Αηίϊίπ^ε σελ. 276. 

5 Τον άγ. Θεόδωρον π. χ. συνοδεύει από τοΰ 11°«(;) αίώνος ή Εύσεβία. 
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παραδόσεων περί τοΰ άγ. Δημητρίου καί ή έξέτασις αυτών από φιλολογικής, 

ιστορικής, λαογραφικής καί ίστορικοθρησκευτικής άπόψεως. 

Ό έξετάζων έν τούτοις τοιούτου είδους κείμενα είναι ανάγκη νά μετα- 

φερθή είς το πνεύμα τής εποχής, καθ’ ήν έγράφησαν ταΰτα, επειδή μέ ιήν 

εξέταση- κειμένων χριστιανικού περιεχομένου συμβαίνει δ,τι καί μέ τήν εξέ¬ 

ταση- έργου τινός τέχνης. Όστις δηλαδή ήθελεν επιχειρήσει νά έρμηνεύση 

έργον τι τέχνης, χωρίς συγχρόνως νά γνο^ρίζη καί τό πνεύμα τής εποχής τοΰ 

δημιουργού τοΰ έργου, θά κατορθώση ίσως νά άνεύρη τήν σχολήν εις ήν 

ανήκει τούτο, νά έξακριβώση ίσως καί τήν συγγένειαν διαφόρων τύπων καί 

μορφών, δχι δμως να μάς έξηγήση, τ ί ήθελε νά εΐπη είς τούς συγχρό¬ 

νους του ό δημιουργός. Καί τά συναξάρια είναι ποίησις, τής οποίας τά 

αίτια καί τούς τύπους είναι πολλάκις δύσκολον νά εξακριβώσω μεν, νά δια¬ 

κρίνω μεν δηλαδή τί είναι δημιουργία, τί δάνειον, τί παράδοσις, τί μύθος καί 

τί ιστορία1. Διά τούτο δέ άς τονισθή καί ενταύθα, δτι δεν υπάρχει πεδίον 

τής κριτικής τών κειμένων καί τής ιστορικής κριτικής έν γένει δυσκολώτερον 
καί άκανθωδέστερον από τήν συστηματικήν μελέτην τών άγιολογικάίν κειμέ¬ 

νων καί τών τύπων αυτών. Μόνον δμο^ς διά τής συστηματικής έξετάσεως τών 

κειμένων τούτων θά κατορθώσωμεν νά παρακολουθήσωμεν τό συναξάριον 

είς τήν έξέλιξίν του, νά άνεύρωμεν τούς τύπους τών διηγήσεων καί τά ιστο¬ 

ρικά αίτια τά γεννήσαντα τά κείμενα2, τήν σχέσιν τούτων προς τήν σύγχρο¬ 

νον λογοτεχνίαν καί τήν μεσαιωνικήν μυθολογίαν καί τοιουτοτρόπως νά 

προχωρήσωμεν από τάς υποκειμενικός καί τάς αισθηματικός εντυπώσεις είς 

τήν ιστορικήν άντίληψιν τών πραγμάτων. Ή κατωτέρω έκδοσις σκοπόν έχει 

νά συμβάλη είς τον άπώτερον τούτον σκοπόν. 

2. Συγγραφείς, περιεχόμενον παι ΛηγαΙ τοΰ κείμενου 

Ό Νικήτας, έκ Μαρωνείας τής Θράκης καταγόμενος, κατ’ άρχάς αρχι¬ 

διάκονος καί χαρτοφύλαξ έν Κων/πόλει, έχρημάτισε κατόπιν επί Μανουήλ Α' 

Κομνηνοΰ (1148- 1180) Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Όπαδός τών «Ενω¬ 

τικών» ύπεστήριζε τάς προσπάθειας τοΰ αύτοκράτορος Μανουήλ προς ένωση- 

τών εκκλησιών καί διά συγγραμμάτιον, έκ τών οποίων σώζονται μέχρι σήμε¬ 

ρον εξ διάλογοι, γνωστοί είτε έξ εκδεδομένοη' άποσπασματων είτε εκ κωδί¬ 

κων, οί όποιοι τούς διέσιυσαν. 'Υπό τό όνομά του φέρονται και αλλα τινα 

| έργα, ώς επί τό πλεΐστον ανέκδοτα: ύμνοι τινές εκκλησιαστικοί, ένδεκα ανα- 

1 Ή χριστιανική φαντασία εύρε διέξοδον είς τά συναξάρια καί τάς διηγήσεις τών 

θαυμάτων τών άγιων· ακόμη καί οί όρθολογισταί Άρειανοί έδημιουργουν συναξάρια 

ί δικών των μαρτύρων καί αγίων. 

- Οί τύποι, τούς όποιους συναντώμεν είς τά διάφορα συναξάρια, δυνατόν νά είναι 

δάνεια, τά αίτια όμως τά προκαλέσαντα τήν γένεσιν τών διαφόρων κειμένων είναι νέα. 

I ΕπΕΤΗΡίε Ετλι ρειλε Βυζλντ. Σπουδών, έτος ΙΒ'. 21 
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θεματισμοί καί τινα αγιολογικά κείμενα, μεταξύ ιών οποίων καί δ κατωτέρω 

δημοσιευόμενος λόγος εις τά θαύματα τού αγίου Δη μητριού \ 

Την αιτίαν της συγγραφής τού λόγου εις τά θαύματα τού αγίου Δη μη¬ 

τριού μανθάνομεν παρ' αυτού τού Νικήτα: προσφέρει ούτος τούς «βραχείς 

καί άκαλλεΐς» τούτους λόγους ώς «αμοιβήν» διά τάς πολλάς ευεργεσίας, ών 

ετυχε παρά τού αγίου. Οί «λόγοι» ούτοι έπραγματεύοντο τό μαρτύριον καί 

τά θαύματα τού άγ. Δη μητριού· επειδή όμως «σύν άντιλήψει τού θεομάρτυ- 

ρος προεκδέδοται τό μαρτύριον», διά τούτο τονίζει ό Νικήτας, δτι θά πρα- 

γματευθή ενταύθα μόνον τά θαύματα καί μάλιστα τά «κεφαλαιωδέσιερα» 

και εποικοδομητικωτερα έξ όλων. "Ινα όμως σύνδεση τήν διήγησιν τών θαυ¬ 

μάτων προς τήν τού μαρτυρίου, ΐνα μείνη «τό ολον τής ύποθέσεως αδιαίρε¬ 

τον», ώς λέγει, προτάσσει ολίγα τινά περί τής τιμίας τού «τρισαριστέως» σορού, 

ή οποία, ότε παρήλθεν «ό βαρύς εκείνος χειμών τής είδωλομανίας, διελαμ- 

πρύνετο μάλα φαιδρώς ταίς περικοσμήσεσιν». 

Ό Νικήτας κατά ταΰτα συνέγραψε καί διήγησιν περί τού μαρτυρίου 

τού άγ. Δη μητριού, τής οποίας όμως τό κείμενον δεν σώζεται σήμερον. 

Μετά τό σύντομον προοίμιον τού εις τά θαύματα λόγου, διηγείται 

ό Νικήτας τό γνωστόν περί τής ϊάσεως τού Έπάρχου Λεοντίου θαύμα, έπειτα 

δέ τήν ύπ’ αυτού άνοικοδόμησιν τού ναού τού άγ. Δημητρίου εν Θεσσαλο¬ 

νίκη· εν συνεχεία δίδει σύντομον μέν, άλλ5 αρκετά ένδιαφέρουσαν περιγρα¬ 

φήν τής οικοδομής τού ναού καί τού εν αύτφ κιβωρίου. Κατόπιν ακολουθεί 

τό θαύμα περί τής τού Δουνάβεως περαιώσεως τού Λεοντίου καί τής ύπ3 αυτού 

εν Σιρμίφ άνεγέρσεως ετέρου ναού είς τιμήν τού άγ. Δημητρίου. 

Μέχρι τού σημείου τούτου αντλεί τάς ειδήσεις του ό Νικήτας εξ «αρχαιό¬ 

τερων αντιγράφουν», ώς ό ίδιος λέγει, παλαιοΐέρων τής πρώτης μεγάλης συλ¬ 

λογής θαυμάτων τού άγιου Δημητρίου, τής αποδιδόμενης εις τον κατά τό 

πρώτον ήμισυ τού εβδόμου αίώνος άκμάσαντα Αρχιεπίσκοπον τής Θεσσα¬ 

λονίκης Το)άννην. ΓΩς τονίζει αυτός οΰτος ό Νικήτας, παρέλαβε μέν τάς 

«υποθέσεις» τών θαυμάτων έκ τών παλαιοτέρων τούτων αντιγράφων, ώς 

είχον, τήν διήγησιν όμως αλλαχού μέν έσυντόμευσεν, αλλαχού δέ, οσάκις 

ενομιζε οτι παρελειφθη τι, συνεπλήρωσεν ό,τι δέ πάλιν δεν ήτο σύμφωνον 

μέ τάς υποθέσεις, τό περιέκοψεν. Τά αρχαιότερα ταύτα αντίγραφα περί 

τών οποίων ομιλεΐ ο Νικήτας δεν διεσωθησαν1 2, ινα ίδωμεν τήν έκτασιν τών 

μεταβολών, τάς οποίας έπέφερεν εις αυτά οΰτος. Πάντως, εάν μάς επιτρέπε¬ 

ται νά συ μ περ άνω μεν εκ τών μεταβολών, τάς οποίας έπέφερε είς τά διά τό 

1 Πβλ. Α. Ε 1ι Γ 1ι 3.Γ<3, εν Κ. Κγ α πι 8 ά ο & βτ, ΟοδοίιϊοΜε άετ όγζ£ΐηί. ΕίίβΓ3ΐιΐΓ 

(2 Μϋηοΐιβη 1897) σελ. 89, ένθα ό λόγος ούτος εις τά θαύματα του άγ. Δημητρίου δέν 

σημειοΰται Ιδιαιτέρως. 

2 Τουλάχιστον δέν τά συναντώμεν μεταξύ τών μέχρι τοϋδε έκδούέντων κειμένων 

περί τοΟ άγ. Δημητρίου. 
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άλλο μέρος τού κειμένου χρησιμοποιηθέντα κείμενα, αί ΰπ’ αυτού επενε- 

χθεϊσαι τροποποιήσεις δέν ή σαν πράγματι ούσιαστικαί, αλλά μάλλον άφεω- 

ρων είς τήν μορφήν καί τήν έκτασιν τής διηγήσεως. 

Εφεξής ό Νικήτας έχει ώς πηγήν τήν επανειλημμένος υπό τών μετα¬ 

γενεστέρων χρησιμοποιηθείσαν καί ήδη μνημονευθεΐσαν συλλογήν θαυμάτων 

τού άγ. Δημητρίου τού Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Ίαιάννου. Και ενταύθα 

βέβαιοί ημάς ό Νικήτας ότι δέν μετέβαλε τάς υποθέσεις τών θαυμάτων, έσυν- 

τόμευσε τήν διήγησιν όμως διά τό «ευμαθές καί ευσύνοπτου». Πράγματι 

παραβάλλοντες τήν διήγησιν τού Νικήτα προς τήν σημερινήν μορφήν, υπό 

τήν οποίαν μάς παρουσιάζεται τό κείμενον τού Ίωάννου, θά παρατηρήσω- 

μεν ότι αληθώς ό Νικήτας δέν μεταβάλλει μέν τάς υποθέσεις, εκθέτει όμως 

συντομώτερον τά γεγονότα. Έν τούτοις τήν σειράν τών θαυμάτο>ν τής δια- 

σωθείσης συλ?.ογής τού Τωάννου δέν ακολουθεί ακριβώς. Προς καλυτέραν 

επισκοπήσιν τής διαφοράς ταύτης παραθέτω τάς επικεφαλίδας ενός έκαστου 

κειμένου τούτων χωριστά. 

Συλλογή Ίωάννου 1 

1) Περί τού άπελπισθέντος έπάρχου 

Μαριανοϋ. 

2) Περί τού τήν αίμόρροιαν έχοντος 

έπάρχου 

ο) Περί τού λοιμού. 

4) Περί ιών δαιμονιώντων. 

5) Περί της αίτήσεως τών λειψάνων τού 

μάρτυρος. 

6) Περί τού άργυρέου θρόνου. 

7) Περί Όνησιφόρου τού παραμοναρίου. 

8) Περί τής έν λιμώ προνοίας τού με¬ 

γάλο μάρτυρος. 

9) "Ετερον περί τής έν λιμφ προνοίας 

τού μάρτυρος. 

10) Περί τής κυρίας Ευταξίας. 

11) Περί τού βλασφημήσαντος έπάρχου. 

12) Περί τού έν τώ κιβωρίψ γενομένου 

εμπρησμού. 

13) Περί τής πολιορκίας τής πόλεως. 

14) Περί τού τραγωδού. 

15) Περί τής οπτασίας τού ίλλουστρίου. 

Συλλογή Νικήτα 2 

1) Περί Μαριανού τού έπάρχου τής ίάσεως. 

2) Περί τού τής αίμορροίας ίαθέντος. 

3) Περί τής τού δαιμονιώντος ίάσεως (4). 

4) Περί λύσειος τής πολιορκίας τής πό¬ 

λεως (13). 

5) Περί τού ρυσθεντός τής αιχμαλωσίας 

επισκόπου. 

6) Περί τού πορισμοΰ τών μαρμάρων. 

7) Περί τής λοιμώδους νόσου τής πό¬ 

λεως (3). 

8) Περί ?ώσεως τού λιμού τής πόλεως (8). 

9) Περί τής κυρίας Ευταξίας (10). 

10) Περί τής αίτήσεως τών λειψάνων τού 

μάρτυρος (5). 

11) Περί τού εμπρησμού τού κιβωρίου καί τής 
δι’ αυτού τών βαρβάρων διώξεως (12). 

12) Περί τού ίλλουστρίου (15). 

13) Περί τού έν τφ ναφ θρόνου ιερατικού (6). 

14) Περί Όνησιφόρου τού νεωκόρου (7). 

1 Μ ί § η 6, Ρ. Ο. 116, 1204-1324. 

’2 Οί έντός παρενθέσεως αριθμοί αντιστοιχούν προς τούς τής συλλογής τού Αρχιεπι¬ 

σκόπου Ίωάννου. 
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Εκ τής παραθέσεως ταύτης των επικεφαλίδων, εκτός τής διαφοράς 

όσον αφόρα εις την σειράν των θαυμάτων μεταξύ των δυο κειμένων, παρα- 

τηρούμεν καί άλλο τι. Ό λόγος τοΰ Νικήτα παραλείπει τά ύπ’ άριθ. 9, 11 

καί 14 θαύματα τής συλλογής τού Ίωάννου. τουναντίον δέ προσθέτει τά έκ 

τής δευτέρας ανωνύμου συλλογής των θαυμάτων τού άγ. Δη μητριού γνωστά 

ήδη θαύματα περί τού Επισκόπου Κυπριανού (άριθ. 5 καί 6). “Ωστε πρέπει 

νά συμπεράνωμεν εΐτε δτι ό Νικήτας είχε προ οφθαλμών άντίβολον διάφο¬ 

ρον τής μορφής υπό την οποίαν παρουσιάζεται σήμερον ή συλλογή τού 

Ιωάννου, τό όποιον δηλαδή περιείχε μέν τά περί τού Επισκόπου Κυπρια¬ 

νού θαύματα, παρέλειπεν όμως τά τρία άλλα ύπ’ άριθ. 9, 11 καί 14, εΐτε 

δτι ενσυνείδητος μετέβαλεν ό Νικήτας τήν σειράν, άφαιρέσας τρία καί 

προσθέσας συγχρόνως δύο ετερα. Εις εμέ φαίνεται τό πρώτον μάλλον πιθα¬ 

νόν. Πάντως διά τήν διαλεύκανσιν τού σκοτεινού τούτου σημείου πρέπει νά 

ερευνηθή ή παράδοσις τού έκδεδομένου κειμένου τής συλλογής τού Ίωάν- 

νου καί τού περί τού Κυπριανού θαύματος1. Τούτο δμως εκφεύγει τοΰ 
σκοπού τής παρούσης πραγματείας. 

Ό Νικήτας, ώς εΐδομεν, έχρησιμοποίησε τήν γραπτήν καί δχι τήν προ¬ 

φορικήν παράδοσιν. Έκ τών δύο δμως πηγών, τάς οποίας αναφέρει, ή μέν 

πρώτη, ως φαίνεται, έχάθη, ή δέ δευτέρα—ή συλλογή τού Ίωάννου—διεσώθη, 

αλλά πιθανώτατα υπό μορφήν διάφορον εκείνης, τήν οποίαν είχε προ οφθαλ¬ 

μών ό Νικήτας. Ή παρατήρησις πάντως αυτού τούτου τού Νικήτα, δτι δεν 

θά έκθεση «καινόν μέν τοι καί πλέον ούδέν τής πάλαι ιστορίας» φαίνεται 

ειλικρινής. Οι ρήτορες προτιμούν συνήθως τό έτοιμον υλικόν. Μόνον ό τρό¬ 

πος καί ή μορφή υπό τήν οποίαν διηγείται ό Νικήτας τά θαύματα είναι 

διάφορος. Τήν διήγησίν του διακρίνει σχετική σαφήνεια, αποφυγή κενών 

φράσεων καί υπερβολικών ρητορικών σχημάτων καί σχετική συντομία- τό 

ύφος του είναι ήρεμον, ακόμη καί όταν διηγείται έπιδρομάς τών βαρβάρων 

κατά τής Θεσσαλονίκης. Τούτο πρέπει νά άποδώσωμεν εις τήν ιδιοσυγκρα¬ 

σίαν τού Νικήτα άφ’ ενός, αλλά καί εις τήν κατάστασιν τής εποχής του, καθ’ 

ήν είχον ανακοπή αί κατά τής Θεσσαλονίκης έπιδρομαί τών σλαυϊκών φύλων 

καί επεκράτει σχετική ειρήνη εις τήν χερσόνησον τοΰ Αίμου. 

Δεν επιθυμώ νά είσέλθω ενταύθα περισσότερον εις τό περιεχόμενον τών 

θαυμάτων- επιφυλάσσομαι δμως νά πράξω τούτο άλλοτε, εν συνδυασμώ μέ 

τό περιεχόμενον τών λοιπών σφζομένων κειμένων περί τού αγίου Δημη- 

τρίου. Οΰτω προχωρώ εις τήν έξέτασιν τής παραδόσεως τού λόγου τούτου 
τοΰ Νικήτα. 

1 Πβλ. Μ ϊ § η ε, Ρ. Ο. 116, 1204-1324 και 1377-1384. Πάντως ή παράδοσις τοΰ 

λόγου τοΰ Νικήτα άποδεικνύει, δτι ή σημερινή μορφή του κειμένου τής συλλογής τών 

θαυμάτων τοΰ άγ. Δη μητριού υπό τοΰ άρχιεπ. Ίωάννου είναι ελλιπής. 
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3. Παράδοσις τοΰ κειμένου 

α) Περιγραφή τών χειρογράφων. 

Εις γνώσίν μου περιήλθον τρία χειρόγραφα περιέχοντα ολόκληρον ή 

μόνον εν μέρει τό κείμενον τού Νικήτα. Είναι δέ ταυ τα τά εξής. 

ζ) 1. Κώδιξ Κονηρινιανδς (Βτ€$οία) έλλην. Α. III 3 

Έκ χάρτου μεγέθους, 0,284 X 0,195, έκ 571 φύλλων συγκείμενος καί 

υπό διαφόρων χειρών καί κατά διαφόρους έποχάς (XIV-XVI αιών.) γρα¬ 

φείς, περιέχει 115 διάφορα κείμενα, ώς επί τό πλευστόν αγιολογικού περιε¬ 

χομένου. Τό κείμενον τού Νικήτα περιέχουν τά φύλλα 11Γ-23Γ, έκ τής γραφής 

δέ συμπεραίνομεν όπ έγράφη τούτο κατά τον Ι40ν ή εις τάς άρχάς τοΰ 15ου 

αΐώνος. Ό γραφεύς είναι πολύ απρόσεκτος, άνορθογραφεΐ, παραλείπει ή δια¬ 

γράφει λέξεις, τάς οποίας κατόπιν προσθέτει ενίοτε ύπερά-νω τής γραμμής ή 

είς τό περιθώριον, βασίζεται δμως επί πολύ καλού άντιβόλου, ώς καί αλλαχού 

έτόνισα 1 Διά τό κείμενον τού θαύματος «περί εμπρησμού τού κιβωρίου» 

έλαβεν ύπ’ ό'ψιν του ό γραφεύς άλλο άντίβολον, ώς ό ίδιος σημειοΐ παρα- 

πλεύρως τής έπικεφαλίδος αυτού είς τό περιθώριον: «έσφαλμένον τούτο 

είς τό άντίβολον, ώδε δέ έστί σώον». Πραγματικώς δμως συνέβη τό 

εναντίον: τό χρησιμοποιηθέν νέον άντίβολον περιείχε τό κείμενον έν μέρει 

έσφαλμένως. Ή παρέκκλισις δμως αύτη έκ τού πρώτου άντιβόλου συνέβαλεν 

είς τήν παράλειψιν υπό τού γραφέως τού αμέσως επομένου θαύματος «περί 

τοΰ ίλλουστρίου», τό όποιον παραδίδει τό ύπ’ άριθ. 2 χειρόγραφον Β. “Οτι 

τό ύπό τοΰ ζ) παραλειφθέν τούτο θαύμα περιείχετο είς τό κείμενον τοΰ 

Νικήτα, δεν ύπάρχει αμφιβολία- τούτο άποδεικνύει ιδίως ή καί ύπό τοΰ Ο, 

παραδοθεΐσα μεταβατική φράσις «άλλ’ Ιπανιτέον αύθιςέπί τά τού 

ιερού καί (τ ά) έν αύτφ θαύματα, ΐνα καί ό λόγος ήμΐν καθ’ 

οδόν ϊη», ή οποία ακριβώς προϋποθέτει τήν άπομάκρυνσιν εκ τού περί 

εμπρησμού θαύματος, τήν υποχρεωτικήν παρεμβολήν επομένως τού περί τού 

ίλλουστρίου. Δέν αρκεί δμως τούτο- ή παρέκκλισις τού χειρογράφου ζ) έκ τού 

άντιβόλου του συνέβαλε πιθανώτατα εις τήν παράλειψιν καί τού τελευταίου 

«περί τού Όνησιφόρου» θαύματος, τού ύπό τού ύπ’ άριθ. 2 χειρογράφου Β 

παραδοθέντος. 

Έκάστου θαύματος προηγείται έπικεφαλίς δι’ έρυθράς μελάνης, είς το 

αυτό δμως είδος γραφής, παρατίθεται δέ έκάσιοτε καί ό αύξων αριθμός τοΰ 

1 Όεε ΟΙιτγδίρροδ νοπ Ιβπίδ&ίειιι, Ειιΐνοπιϊοη <τιιί άβπ 51. Τΐιεοάοτοδ ΤεΐΌτι (Εεϊρζ,ϊο; 

1921) σελ. 19 - 21 καί 45 - 46. 
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θαύματος. Κεφαλαία αρχικά γράμματα ά'νευ τίνος διακοσμήσεως συναντώ μετ' 

ενίοτε. Τό κείμενον του το αντέγραψα προ εϊκοσιτετραετίας περίπου1. 

Β 2. Κώδιξ Βαροκκιανος (Οχ/οτά) ελλην. 131 

Έκ χάρτου, μεγέθους 0,25X0,16, εκ φύλλων 4 + 536 συγκείμενος και 

υπό διαφόοων χειοών-κατά. τόν-14ον καΙ_150ν αιώνα γραφείς, περιέχει διάφορα 

κείμενα θρησκευτικού και κοσμικού περιεχομένου. Τά φύλλα 523-534 περιέχουν 

τό κείμενον του Νικήτα. Ή γραφή είναι ευανάγνωστος, ή ορθογραφία εν 

γένει καλή1 από του φΰλλου 529 και έξης τό χειρόγραφον τοΰτο είναι έφθαρ- 

μένον επί τής δεξιάς πλευράς, ή δέ φθορά αυτή διήκει καθέτως διά τής 

εξωτερικής πλευράς έκάστης στήλης του κειμένου, ούτως ώστε ή άνάγνωσις 

νά καθίσταται αδύνατος, ή δέ εκάστοτε συμπλήρωσις του κειμένου δύσκολος. 

Παρά την φθοράν ταΰτην, ώς εΐπομεν καί ανωτέρω, παραδίδει τό χειρόγρα¬ 

φον τοΰτο ολόκληρον την σειράν των θαυμάτων τής συλλογής του Νικήτα. 

"Ανωθεν τοΰ τίτλου υπάρχει επισέλιδον κόσμημα δι’ έρυθράς μελάνης· αρχικά 

γράμματα δι’ έρυθράς μελάνης γεγραμμένα καί διακεκοσμημένα συναντώμεν 

συχνάκις εις τό περιθώριον. Καί εις τό χειρόγραφον τοΰτο προηγείται έκάστου 

θαύματος έπικεφαλίς δι’ έρυθράς μελάνης υπό τοΰ αΰτοΰ γραφέως τοΰ κει¬ 

μένου γραφείσης, χωρίς όμως νά παρατίθεται συγρόνως καί αΰξων αριθμός 
των θαυμάτων, ώς συμβαίνει εις τό χειρόγραφον ^ 2. 

Βι 3. Κωδιξ Βαροκκιανός (Οχ/οτά) ελλην. 148 

Έκ χάρτου, μεγέθους 0,29X0,205, τοΰ 1δον αίώνος, εκ φύλλων 338 

συγκείμενος. Τό φΰλλον 276Γ περιέχει κακήν διασκευήν τοΰ «περί αιχμαλω¬ 

σίας τοΰ επισκόπου Κυπριανοΰ» θαύματος. Ό αδέξιος οΰτος διασκευαστής 

προσπαθεί νά άπλοποιήση δήθεν τήν γλώσσαν τοΰ κειμένου, νά τό συντό¬ 

μευση διά τής παραλείψεως λέξεων ή φράσειον, χωρίς όμως νά μεταβάλη 

τήν έννοιαν τοΰ περιεχομένου- ενίοτε μάλιστα παραλαμβάνει ολοκλήρους 

φράσεις αυτολεξεί. Αί άλλο ιώσεις αΰται τοΰ άρχικοΰ κειμένου υπό τοΰ γρα¬ 

φέως τοΰτου μου έπέβαλλον νά μή λάβω ΰπ' όψιν τοΰτο κατά τήν άποκατά- 

στασιν τοΰ κειμένου, αλλά νά παραθέσω τήν παράφρασιν ταΰτην αΰτοΰσιον 

έν τω οικείφ τόπφ κάτωθεν τοΰ κειμένου, διακρίνων μόνον τάς αυτολεξεί 

παραληφθείσας φράσεις διά πλαγίων στοιχείων 3. 

1 Πλείσνα περί τοΰ περιεχομένου τοΰ κιόδικος τούτου βλ. έν Ε. ΜβΓίίηΐ, Οπία- 

1θ£θ άΐ 1113ΠΟ50ΓΪΙΙΪ «Γβοϊ βδϊδΐεηίί ηεΐΐε όϊΐιΐϊοΐεοΐιε ίΐπΐϊθηβ- I, 1 (1896) οελ. 225-233 

καί Α. 3ί £3.135, νΕνθ’ άνωτ. σελ. 19 -21. 

5 Πβλ. Ο. νιπ ιΐε V ογ51 6ί Η. ΌεΙεΙίΕνε, θ3ΐ3ΐθ£Π8 οοάά. 1ΐ3§;ϊθ£;Γ3ρΗϊο. 

§Γ360. θ6Γΐιΐ3ηΪ36, Βεί^ϊϊ, Απ£ΐΪ36 (ΒπιχεΠίδ 1913) σελ. 303. 

δ Πβλ. αυτόθι σελ. 298-299. 
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β) Σχέσις καί γ^αρακτηρωμος τών χειρογράφων. 

Έκ τής ανωτέρω περιγραφής τών χειρογράφων γίνεται φανερόν οτι διά 

τήν αποκατάστασήν τοΰ κειμένου θά λάβω μεν ΰπ’ όψιν τους δυο κώδικας 

^ καί Β, οί όποιοι, ώς εϊδομεν, παραδίδουν ολόκληρον ή σχεδόν ολόκληρον 

. (Ο) τό κείμενον τοΰ Νικήτα. 

Ακριβής παραβολή τών δυο τούτων χειρογράφων μεταξύ των άποδει- 

κνΰει ότι οΰδέν έξ αυτών εχρησίμευσεν ώς άντίβολον τοΰ άλλον. ΤΙ προς τό 

τέλος τοΰ κειμένου, ώς εϊδομεν ανωτέρω, ανωμαλία εϊς τό ζ), ή παράλειψις 

ΰπ’ αΰτοΰ δυο θαυμάτων καί τινες άλλαι παραλλαγαί καί παραλείψεις λέξεών 

τινων αποκλείουν νά δεχθώμεν ότι ήτο ποτέ δυνατόν νά χρησιμεΰση τοΰτο 

ώς άντίβολον τοΰ χειρογράφου Β. 

Άλλ’ ουδέ τό αντίθετον θά ήτο δυνατόν, έπειδή έκτος τών περιπτώσεονν 

έκείνων, καθ’ άς είναι φανερά ή υπό τοΰ Β μεταβολή λέξεών τινων τοΰ 

πρωτοτύπου, τάς οποίας όμως τό ζ) παραδίδει πιστώς (π.χ. εΰπαραίτητον ζ): 

απαραίτητον Β, μέθεξιν Ο : μέθεσιν Β, σπαραγμάτων ζ): σπαραγμών Β, 

πάσιν £): πεΰσιν Β, καθ ημάς ήγεμόνος β: καθηγημένος Β κλπ.), έπανειλημ- 

μένως τοΰτο παραλείπει λέξεις—κυρίως μόρια —αναγκαίας διά τήν κατανόησιν 

τοΰ κειμένου. 

Έν τοΰτοις αί παραλλαγαί αΰται είναι τόσον επουσιώδεις, ώστε μάς 

Κ» επιτρέπεται νά τάς άποδώσωμεν εις τούς γραφείς τών χειρογράφων τούτων 

καί νά δεχθώμεν δι’ άμφότερα τά χειρόγραφα κοινόν τι άντίβολον. Σφάλ¬ 

ματά τινα κεχωρισμένως (γράφει π.χ. τό 2 κατ’ άρχάς έφικνουμέν?;ς 

ώς τό Β, έπειτα διορθώνει τοΰτο εις τό ορθόν έφ ικνου μένο ις' άλλαχοΰ 

πάλιν γράφει προθύμως, κατόπιν προσθέτει ΰπεράνω τοΰ ω έν ο, μεταβάλλον 

οΰτω αυτό εις πρόθυμος, ώς άκριβώς έχει καί τό Β’ έξ άλλου τό Β παρά τό 

ορθόν μέθεξιν γράφει έσφαλμένως καί μέθεσιν ομοίως παρά τό ορθόν 

σπαραγμάτων παραδίδει καί τήν γραφήν σπαραγμών), σφάλματά τινα, 

λέγομεν, κεχωρισμένως, ιδίως όμως κοινά σφάλματα εϊς άμφότερα τά χειρό¬ 

γραφα, τά όποια άναμφιβόλως πρέπει νά άποδώσωμεν εϊς τό κοινόν αυτών 

άντίβολον, έπιβεβαιοΰν τήν άποψίν μας ταΰτην. Αναφέρω ολίγα τινα παρα¬ 

δείγματα: ύπαρχος ^Β άντϊ έπαρχος, ήκασιν ζ)Β αντί ήκουσιν, 

προήκατο (^Β άντί προσήκατο, μηνιών ζ)Β άντϊ μην ίων, έξώσε 

ζ)Β άντϊ έξωσε, ώράτο ζ)Β άντϊ έοΐράτο, έωνηθήναι ΟΒ άντί ώνη- 

θήναι, ικέτη ρ ίο ις £>Β άντϊ ίκετηρίαις, καταθέσθαι βΒ άντϊ 

συγκαταθέσθαι, διασκευάσαι ζ)Β άντϊ διασκεδάσαι, τηνικάδε 

ζ)Β άντϊ τήςδε κλπ.1 

1 Τό πολύ πολύ θά ήδυνάμεθα νά δεχθώμεν ένταϋθα, οτι δεν ανάγονται μέν αμέσως 

ι είς κοινόν τι άντίβολον τά δύο ταΰτα χειρόγραφα β καί Β, ότι έν τούτοις τό άντίβολον, 

εϊς δ έν τοιαύτη περιπτώσει πρέπει νά άναχθώσιν, δέν άφίσταται τούτων πολύ. 
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Ή άποκατάστασις του κειμένου επί τη βάσει των δυο τούτων χειρογρά¬ 

φων είχε νά υπερπηδήση τάς γνωστάς εκείνας δυσκολίας, «ί όποΐαι συνήθως 
παρουσιάζονται κατά την έκδοσιν αγιολογικών κειμένων. Ό αγαπητός 
συνάδελφος κ. X. Χαριτωνίδης είχε την ευγενή καλωσΰνην νά διεξέλθη 
μαζί μου τό κείμενον τοΰτο πριν ακόμη δοθή προς δημοσίευσιν καί οΰτω νά 
συντελέση εις την ακόμη καλυτέραν άποκατάστασιν αΰτοΰ, δι’ δ καί δημοσία 
τούτον ευχαριστώ. 

Σημεία των χειρογράφων 

β— Κώδιξ Κουηρινιανός (Βτεδοίβ) έλλην. Α. III. 3, αιών. XIV-XVI. 

Β= » Βαροκκιανός (Όξφόρδη) έλλην. 131, αιών. XIV-XV. 

Β4— » » » » 148, αιών. XV. 

Σημείων άλλων έξήγησις 

( ) σημαίνει προσθήκην γραμμάτων ή λέξεων, αί όποΐαι έλλείπουσιν έκ τοΰ κειμένου. 

[ ] σημαίνει διαγραφήν γραμμάτων ή λέξεων ή τίτλων παρεισαχθέντων εις τό κείμενον· 

προσθέτει τό χ/φον. 

οιη. παραλείπει » » 

^ μεταβάλλει τήν σειράν τών λέξεων. 

οογγ. διορθώνει ό εκδότης. 

1 ή 2 ώς έκθετης είς τάς κάτωθεν του κειμένου παραλλαγάς κεϊται πρός δήλωσιν λέξεως 
άπαντώσης πλέον ή άπαξ είς τον αυτόν στίχον, 

χ/φον — χειρόγραφον 

ΒΗΟ =: ΒϊΒΙίοώβοα Ηε^ΐο^ταρίαΐοα £Γ3β03 βάίά. δοοίΐ ΒοΠαηάίβηΐ, “ΒπαχεΙΙϊδ 1909. 

Αναγραφή της κνριωτέρας βιβλιογραφίας 

Αοί& δαποΐοπιπι Οοΐοόπε τόμ. 4 σελ. 50 - 209. — Β ί ί) I ΐ ο Ιΐι 6 ο 3 0 3§ΐο- 

"Γ&ρΒΐ οα §Γ3β03 εάίά. δοοίΐ Βοΐΐαπάΐίΐηϊ. ’ ΒπιχεΙΗδ 1909 σελ. 70-75. Ένταΰθα 

βλ. καί τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν έκδόσεως κειμένων τοΰ αγίου Δημητρίου. — 

Η. βοΐοΐιαγε, 1,63 Ιέ^εοάβδ §Γεεςαε5 άβδ δπΐπίδ Ηΐίΐίΐείτεδ. Ραπδ 1909. — Τοϋ 

αύτοΰ, Βε.β οπ§ίηεδ άα οιιΐίε άβδ ιυβΓίγΓδ. 3Βπιχε11βδ 1933 σ. 228 κέξ.~Τοΰ αύτοΰ, 

Ιν6δ τεοιίθίΐδ βπΐίφίεδ άε ταίταοΐεδ άβδ δαίπίδ. Απαΐεοία Βοΐΐαηάί&η» 43 (1925) σ. 5-85.— 

Έμ. Δαυίδ, Τά Δημήτρια. Ήμερολόγιον τών εθνικών φιλανθρωπικών καταστημάτων. 

2 (Κων/πολις 1906) σ. 399-402.— Α. ΕΙιγΙι3Γ(1, έν ΚηπηόαοΙιβΓδ, ΟεδοΒίοΙιΙε άετ Βγζ. 

ΕΪ16Γ3111Γ (*Μϋηο1ιεη 1897) σ. 89-90.— Η. Οεΐζβτ, Όΐε Οεηεδίδ άετ Βγζεηΐίπ, 

ΤΙιεηιεηνβΓίβδδΐιπ^. (ΑόΒαπάΙ. άετ δϋοΐΐδ. ΟεδβΙΙδοΙι. ά. \νίδδ. XVIII. 5, Εβΐρζί§ 1899) 

σελ. 35 κεξ. Θ. Ίωάννου, Μνημεία αγιολογικά. Άθήναι 1884 σελ. 40 - 114.— 

Τ. Εαυτεπί, δητ \& άαΐβ άεδ έ<;1Ϊ50δ 8ί. Όειπείηιΐδ εί δίε δορΒιε α Τΐιβδδαίοηΐςυε. 

Βγζ. ΖείΙδοΙαΓ. 4 (1895) 420-434.—Ε. Εαοΐιχβ, ϋίε Απί&π^ε άβε Ηβΐΐί^εηΐιιιΐίιΐδ. 

ΤϋΒΐη^επ 1904.—Μΐ^ηε, Ραΐτοΐο^ϊα Οταεεε τόμ. 116, 1081 - 14261 117, 917-919· 

151,536-558. — Π. Παπαγεωργίου, Μνημεία τής έν Θεσσαλονίκη λατρείας τοΰ 

μεγαλομάρτυρος αγίου Δημητρίου, Βγζ. ΖβϊΐδοΙίΓ. 17 (1908) σ. 321-381. Πβλ. καί Β>'ζ. 

ΖεΐίδοΙίΓ, 3 (1894) σ. 225.— Α. Παπαδοπουλ ου - Κέραμέ ως, Άνάλεκτα Τεροσο- 

λυμιτικής βιβλιοθήκης 1 (1891) 160 -215 καί 4 (1897) 238-246. — Α. 5Ϊ£3ΐ3δ, Όεδ 

ΟΒεγδίρροδ νοιι ;εηΐ33ΐειη Εηΐτοηιϊοη αιιί άεη Β1. ΤΒεοάοτοδ Τετοπ. Εείρζί^ 1921.— 

Τοΰ αύτοΰ, Ή διασκευή τών υπό τοΰ Χρύσιππού παραδεδομένων θαυμάτων τοΰ 

αγίου Θεοδώρου. Έπετ. τής Έτ. Βυζ. Σπουδοίν. 1 (1924)295-339.-0. Τ3ίεΙ, ϋεΤΙιεδ- 

63ΐοηΐο3 ε)υδηιιε 3&γο. Βετίΐη 1839 σελ. 227-231.—Α. Τοιι§3γι1, βτιϊά 3ά ρτοίαποδ 

Π10Γ63 άΐ^ποβοεηάοδ Εΐι^επάβηιιβ Ιεχίεα οοηίεπιηΐ Αεία δδ. ομαεεπ Βοΐ^πάίαηα. 

Ρ3Πδϋβ 1874.— Η. Π 8 ε η ε γ, ΟοίΐΗείιε δνποη3'ΐηε, ΕΒεΐπίδοΙιεδ Μιΐδειιιπ 53 (1898) 

σελ. 370. —Τού αύτοΰ, ϋόετδείιεηεδ, δρατβπ Β1είη3δΪ3ΐΪ5ε1ιβΓ Κρί^ε ΐη ΗεΐΙΐ^ειιΙεΒεη, 

ΡΙιείπ. Μυδευηι 50 (1895) σελ. 144-148. 

1 
I Νικήτα αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, είς τά θαύματα τοΰ αγ. Δημητρίου. 

Β. ΚΕΙΜΕΝΟΝ 

Νικήτα Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης 

Είς τά θαύματα τοΰ άγιου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου. 

[Προθεωρία ] 

1. Είς τό τών θαυμάτων πέλαγος καθείναι μέλλων τω λόγφ τοΰ θαυ¬ 

μαστού και μεγάλου τοΰ Χρίστου μάρτυρος Δημητρίου, δεΐν έγνων προθεΐναι 5 

τήν αιτίαν τής έγχειρήσεως, ή με πρός ταύτην κεκίνηκεν, οΰχ ήκιστα δυνα- 

μένην άπολΰσαι τολμηρίας άπάσης καί μέμψεως παρα γε δικαιοις κριταΐς. 

Πολλάκις καί έν πολλοις βοηθόν καί επίκουρον εΰρον τον έμόν καί μέγαν 

Δη μητριόν, νόσων καί επηρείων έσμόν άρδην άποκρουόμενον καί έπεί μηδέν 

έτερον είχον είς αμοιβήν οΐκειότερον λόγου, έγνων τους βραχείς τούτους, ους 10 

είχον καί άκαλλεΐς τω μαρτυρίψ τοΰ ευεργέτου χαρίσασθαι καί τοΐς θαύμασι, 

καινόν μέν τοι καί πλέον οΰδέν τής πάλαι ιστορίας διαλαμβάνοντας. Πώς 

γάρ έξης μοι καί αΰται αί υποθέσεις έλήφθησαν, άλλ’ ώστε πή μέν δεόντως 

έπιτεμείν, πή δέ τάκείνη δοκοΰντα παρεΐσθαι, προσθεϊναι τινά δέον καί 

περιελεΐν δσα μή συμβαίνει ταΐς ύποθέσεσι καί οΰτω πανταχόθεν, ώς οίόν τε 15 

ανελλιπή τά εαυτής δοΰναι τή υποθέσει. 

Επειδή δέ μοι συν άντιλήψει τοΰ θεομάρτυρος προεκδέδοται τό μαρ- 

τΰριον, ακόλουθον αν εΐη περί τών θαυμάτων διαλαβείν. Αλλ έπει και 

ταΰτα μεγέθει τε μέγιστα καί πλήθει πλεΐστα τυγχάνοντα οΰχ οίόν τε πάντα 

περιλαβείν—τις γάρ άν κυάθω μετρήσαι τήν θάλασσαν ή δρακί τής ψάμμου 20 

τό άπερίληπτον περιλήψεται—τά κεφαλαιωδέστερα τέως καί μάλλον οικοδο¬ 

μήν δοΰναι τή εκκλησία δυνάμενα, τών άλλων άποτεμόμενος τφ λόγω διέξειμι. 

Γνοίη δ’ άν τις εντεύθεν καί μάλα σαφώς οσοις καί ήλίκοις 6 μεγαλόδωρος 

Θεός καί δεσπότης τούς αυτόν άντιδοξάζει δοξάσαντας καί οϊαις τούς νομί- 

μως άθλήσαντας άνακηρΰττει ταίς άναρρήσεσιν, υιούς από δούλων καί θεούς "25 

έξ ανθρώπων κατά μέθεξιν εργαζόμενος τοΐς χαρίσμασιν. Εί γάρ εκείνα 

ποιεΐν τον υιόν, άπερ όρα ιόν πατέρα ποιοΰντα καί διενεργεΐν \ τό αψευδές 

1 πβλ. Τω. 5,19. 

1-2 Της επιχεφαλίδος προηγείται μηνι Οκτωβρίου κς εν β. 3 Νικήτα-Προθεωρία Β. 

Προθεωρία είς τά θαύματα τοΰ αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοΰ Μυρο¬ 

βλύτου γραφέντα παρά Νικήτα Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης β | μετά την επικεφαλίδα 

προσθέτει: Τον βίον ζήτει είς τον Μεταφραστήν, ού ή αρχή: είχε μέν (τά) Ρωμαίων 

σκήπτρα (Μαξι)μιανός ζ> (πβλ. ΒΗΟ 498). 5 μάρτυρος τοΰ Χρίστου β (τοΰ Χρίστου 

προσετέθη κατόπιν νπο τον γραφέως τον β νπεράνο) της γραμμής) 12 μέν τοι νπεράνω 

τον τοι προσθέτει ϊ τό χίφον Β 14 δέον οογγ.] δέ β-Β πιθανώτατα εσφαλμένη απόδοσις 

τοΰ δε'=δέον 20 μετρήσοι Β 26 μέθεσιν Β 
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εκείνο καί παντουργόν άπεφήνατο στόμα, καταλλήλως δε τερατουργείν τφ 
φύσει υιω και τουτοις δεδώρηται, άρά γε καί της κατά χάριν υιοθεσίας 
ηξιωσεν; "Ινα τοίνυν και ημείς τφ γνησίω τής εκμιμήσεως εν μεθέξει τούτων 
γενώμεθα, νηφοΰση ψυχή και συντεταμένφ τφ νφ, τούτων τής εμμελούς 

5 διηγησεως έφαψώμεθα, αυτόν εκείνον προστησάμενοι του λόγου συλλήπτορα, 

τον οΰ τάς πράξεις διέξιμεν. Αρχή δέ πρέπουσα τουτοις τό τής άθλήσεως 
τέρμα του μάρτυρος προσγενήσεται- οΰτω γάρ άν και ε’ίη τό δλον τής ΰπο- 
θέσεως αδιαίρετον. 

2. Είχε μέν οΰν τό σεβάσμιον σώμα του θεομάρτυρος, τή άθλήσει πάντη 
10 χαριτωθέν, Ιπί χρόνον ήδη συχνόν κοιμητήριον, ώσπερ τι θειον ανάκτορου, 

την ειρκτήν, έν ή και διήθλησεν. Είχε τό μεγίστοις τέρασι και σημείοις θαύμα- 

τουργον, τα ερείπια εκείνα χώματα περιστέλλοντα, οΰδέν ατιμότερα επί¬ 

πλων των άλουργών, μάλλον δέ εκείνου ταΰτα καταπυκαζόμενα τφ άγιασμφ 
και τοΐς θαΰμασι και εις ευκτήριου αντί δεσμωτηρίου έναμειβόμενα, καν 

15 τή αχλΰι τέως τής είδωλομανίας συνεσκιάζετο. 'Ότε δέ ηυδόκησεν ό ποιων 
παντα και μετασκευάζων Θεός επί σωτηρία του λαοΰ αυτοί) τον βαρύν μέν 
εκείνον παρενεγκεΐν χειμώνα τής είδωλομανίας, έπανατεΐλαι δέ τφ κόσμω τό 
τής αληθινής έαρ λατρείας αυτοΰ, τότε δή τότε καί ή τιμία του τρισαριστέως 
σορος διελαμπρυνετο μάλα φαιδρώς ταίς έπικοσμήσεσιν. Οίς γάρ ταΐς θαυμα- 

20 τουργίαις επί μάλλον έξέλαμψεν, ταΰταις και ήσπερ έχρήν κατηξιώθη τιμής. 

., [Περί Λεοντών έπαρχου τής ίάοεως/ 

3. Λεόντιος γάρ τις άνήρ επίδοξος, τους Ιπαρχικούς τών Ιλλυριών 
εΰσεβεια θρόνους κόσμων, άπήει τότε τής αρχής άντιληψόμενος καί την όφει- 
λομένην επιστασίαν άποδώσων τοΐς πράγμασιν. Έπεί δέ παριών άγχοΰ που 

25 τής τών Θεσσαλονικέων γενόμενος, νόσιρ τ’ εβέβλητο καί παντελεΐ παρέσει 
κατείληπτο, είσήει κλινοπετής ως αυτήν. Περί πλείστου δέ την άνάκλισιν τοΰ 
σωματίου ποιούμενος, περί πάν τής ιατρικής άκος έτρέπετο. ’Ήνυε δέ πλέον 
ουδεν τω δεινφ καί ύποΰλω τής νόσου άσκληπιαδών απάντων άπειρηκότων. 

15 εύδόκησεν ζ) 20 ήσπερ οογγ.Ι] ήπερ β: της ήπερ Β 21 πρό τής έπικεφαλίδος 

+ Α τό χ/φον ζ) / έπαρχου οογγ. ] ύπαρχου βΒ· τον τύπον ύπαρχος συναντώμεν ώς παρα!.· 

λαγην αντί τον ορΟον έπαρχος είς πολλά χειρόγραφα διαφόρων συγγραφέων πβλ. π χ. Θεο- 

φάνην εκδ. Οο Βοογ πίνακα λ.έξεων: έπαρχος καί Μ ΐ & η β, Ρ. Ο. 116, στήλ. 1272Α Χαί 

αλλαχού. 25 Θεσσαλονικατων Β" ή γραφή αντη επίσης δυνατή· γράφω εν τουτοις Θεσ- 

σαλονικέων, επειδή καί τό χίφον τούτο Β έπανειλημμένως κατωτέρω παραδίδει την διά τοΰ ε 

γραφήν διά την γραφήν Θεσσαλονικαίων βλ. Π. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ, έν Μακεδ. Ήμε- 

ρολογίφ 1912 σελ. 65-69, Αοίεκ άε ΓΑίΒοδ έκδ. Β. Ρ ε ί ί I Ε' 1,6 153, η 180,62, Φραν- 

τξήν έκδ- Βόν. 146, Δούκαν εκδ, Βόν, 197 19. 28 άοκληπιάδων 
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*Ως είχε γουν τάχους φοράδην κομιζόμενος, την ίαματοψορον οΰτος 
τοΰ αγίου καταλαμβάνει σορόν, δμφή τινι θεία καί πιστει λαμπρά προς 
τούτο κινηθείς, ό τή νόσω ακίνητος. Άνακλιθείς δέ ένθα υπό γήν κέκρυπται 
τοΰ αγίου τό λείψανον, δακρυρροών κατεδέετο τοΰ θαυματουργού και άδι- 

στάκτφ πίστει έξεκαλεΐτο τον άγιον, βοηθόν ώς αυτόν ίκέσθαι ταχΰν, τή 5 

παρουσία κουφίσαι τών δδυνών καί τή επαφή την ρώσιν χαρίσασθαι, αλλά 
μή περιιδεΐν επί πλείστον κινδυνευοντα ήδη καί αυτής βιαίως ταΐς άλγηδόσιν 
άπορραγήναι ζωής. , ; 

Οΰτω μέν οΰν δάκρυσιν οΰχί ήττον ή πίστει την ευχήν κερασάμενος ο 
άνήρ οΰ διήμαρτε τής αίτήσεως' θάττον γάρ τουτοις τον ευμενή καί ευπαραί- 10 

τητον κατεδυσώπησε μάρτυρα, ος καί προορώμενος ώς είς καλόν αΰτφ τελευ> 

τήσει τό τής ΐάσειυς έργον εΰνοία ψυχής, άνωθεν αΰτφ καταπεφοίτηκεν όνει- 

ρος, περιώδευσέ τε καινοπρεπώς καί αυθημερόν τήν ΐασιν έχαρίσατο. 

Ό δέ τφ τάχει τής έπισκέψεως καί τφ μεγέθει της ρόίσεως καταπλαγείς 
τοΰ αγίου τό ΰπερδΰναμον, εννοών δέ όπως τό πάντη πάρειμένον αυτοΰ καί 15 

οΰδέν άμεινον νεκροΰ διακείμενον, αΰθωρόν ώσπερ άνεβίω και παρά πάσαν 
ελπίδα έζώωται μικροΰ καί εαυτοΰ διεκπέπτωκεν εν έκστάσει γενόμενος. 

Άναλαβών δ’ εαυτόν καί συνείς ώς οΰκ ό'ναρ, ώσπερ εδόκει, άλλ’ ΰπαρ 
καί τή άληθεία τής ίάσεως κατηξίωται τή επισκιάσει τοΰ μάρτυρος, πολύς 
ήν καί επί πολλάς τάς ώρας δοξολογών τον θαυματουργόν καί τά μεγαλεία 20 

τοΰ θεοή πάσιν οΰ γλώσση μόνον, αΰτφ δέ μάλλον τφ ϊαθέντι έκδιηγοΰμένος 
σώματι. 

[Περί τής οικοδομής τον ναοϋ] 

4. Δοξασάντων δέ πάντων επί τφ τηλικοΰτο) θαΰμοιτι τον Θεόν καί τον 
τερατονργόν καί μέγαν Δη μητριόν, αυτός οΰτος οΰ λόγοις μόνον, άλλα καί 25 

έργοις θεοσεβείας τής άκρας εφικνουμένοις, έσπευσε τον ευεργέτην άμείψα- 

σθαι. Εΰθΰς γάρ ναόν διαγράψας τω μεγαλουργφ τής τοΰ αγίου θαυματουρ- 

γίας κατάλληλον, περί αΰτήν δή τήν μυρορρόην σορόν ήπείγετο τής πρότερον 
εΰτελείας καί ταπεινότητος τοΰτον πολλφ τφ μέτρφ άνενεγκεΐν καί σεμνό- 

ποιήσασθαι. Καί άμα τή διαγραφή έργου εϊχετο καί φιλοτιμότερον ήπτετο, 30 

μνήμης τι καταλιπεΐν άξιον τφ ευεργέτη διανοούμενος- πίστις δέ ζέουσα καί 
χειρ άνειμένη καί άφθονος συνιοΰσαι, θάττον τελεσιουργόν τό βοΰλημα τούτο 
συνεξειργάσαντο, συνεπισχυοΰσης δηλαδή τή ορμή καί τής άνωθεν χάριτος. 

Συναπιστουμένφ γοΰν τάχει τοΰ πάλαι σταδίου ναι μήν καί τοΰ δημο¬ 

σίου λουτροΰ τήν έμποδών τω έ'ργφ κειμένην ΰλην καί προσεστώσαν οΰδέν 35 

10-11 απαραίτητον Β 12 εύνοια Β: ήνία ζ) 15 δέ Ο : τε Β 16 νεκροΰ δια- 

κείμενον οιη. 2 18 δέ αυτόν Γ)Β 23 προ τής ίπικεφσΐίδος -}- Β' τό χ/φον β 

26 έφικνουμένης Β, κατ’ άρχάς επίσης καί τό β, κατόπιν διορθώνει είς εφικνουμένοις 

33 συνεπισχούσης β άπεκάλεσα Β 35 τώ έργοι ζ) τοΰ έργου Β 
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υπ μή επί στοών άχρηστων καί σκοπέλων περικαθάρας καθορωμένην, τό 

πάνσεπτον τουτί καί περικαλλέστατον τώ τρισολβίφ μάρτυρι άνήγειρε τέμε¬ 

νος, δ των μέν όρώντων άπόχρη προς εαυτό έπιστρέψαι τάς όψεις καί θυμη¬ 

δίας έμπλήσαι ψυχήν τφ τερπνώ του θεάματος, εγώ δέ τούτο καί μουσών 

5 χάριτας τό του λόγου πρώτως ίδών έπεκάλεσα. Τοΐς δέ γε τής θέας άπολει- 

φθεΐσι, πίστει δ' έφιεμένοις αυτό κατιδεΐν, ουκ άκαιρον ύπογράψαι τω λόγω 

διά βραχέων, κάκείνοις θ’ άμα καί τή πανηγΰρει τά είκότα χαρίσασθαι. 

I 'Έκφραοις τον ναόν] 

5. ’Ίστε πάντες ώς τά των ιερών ανακτόρων τεμένη σχήμασι πρό γε 

10 πάντων μεγεθει τε και κάλλει τω έριτιμφ τής ύλης ουχ ήττον άποφέρεται τό 

σεμνόν, οίς δή πάσι καί τούτο κομά μεγαλοπρεπώς, τώ δέ γε σοφία καί 

τέχνη κατ’ άμφω έναρμονίως ευ μάλα κεκράσθαι καί καλώς έχειν προς άλληλα, 

τών άλλων ύπερανέστηκε. Τοΰτο σχήματος μέν έλαχε σταυρικού, διπλαΐς έγκαρ- 

σίοις επί μια τή όρθίω τό ζωοποιόν ταίς κεραίαις άποτυποΰν, σοφώς άγαν 

15 τής τέχνης καί έπιστημονικώς οΰτω τεχνασαμένης τά προς ήλιον τής οικο¬ 

δομής. Ου μήν αλλά καί τά τών αγίων άγια σταυροειδώς άρίστφ καί μεγάλο) 

νοί διεσκευάσατο ένδοθεν, τό δ’ ευφυές τουτί σχήμα και μεγαλουργόν, οί 

παντες εκατόν κίονες ύπερανέχουσι γής, οί πλεΐστοι μέν αυτών καί μέγιστοι 

Θετταλής, οί δ’ άλλοι Χερρονησίας πλακός. Τούτων οί μέν νέρθεν τή γή έφι- 

20 ζανοντες τών άνο) τό βρΐθος διαβαστάζουσιν, οί δ’ άπηωρημένοι καί εφι- 

στάμενοι τόν τε όροφον διανέχουσι καί τό τού ιερού πτερύγων διαγράφουσι 

καί συνέχουσι' τά δ’ άλλα κόσμο) περιελαύνει τά άγια, οίόν τινες κιγκλίδες 
καί καταπετάσματα τούτοις γινόμενα. 

/ ’Έκψραοις τού Κιβωοίον] 

25 6. Ωσαύτως δέ καί τό θειον κιβώριον, δ δή καί αυτό κατάλληλον εΐληφε 

κόσμον καί θέσιν, τήν θαυματουργόν περιγράφον σορόν κατά τό λαών τού 

νεώ καί μεσαίτατον, οίά τις κόσμος έτερος εν μικρώ μέγας τώ μεγίστφ ένι- 

δρυμένος όράται. Οί δ’ αύ τούτο περιλαμβάνοντες κίονες έτεροι κατ’ ούδέν 

τή ΧΡ0α τού πηγάνου άπολιμπάνονται, λευκούς δέ συμπτυσσόμενοι εις εξά- 

30 γωνον άπαν τό σχήμα διαμορφοΰσι μαρμάροις. Έκ λίθου δέ τούτοις πάλιν 

μαρμαίροντος άνωθεν στοαί εφιζάνουσι, τή έξαγώνω σφενδόνη κοσμούμενοι 

καί εις στενόν κομιδη τόν όροφον μαρμάροις έτέροις αύγοειδέσιν εύθύνουσι. 

5 πρωίας ζ) | απεκάλεσα Β 8 προ τής επικεφαλίδας εις τό περιθώριον -(- Γ’ τό χειρό¬ 

γραφον ζ) 12 κατάμφω Β 22 κικλίδες Ο 23 παραπετάσματα Β. 24 6 πρό τής 

έπικεφαλίδος αριθμός Α' εν Ο άπεκόττη πιθανότατα υπό τον βιβλιοδέτου [ κιβουριού β 

25 κυβούριον Β 28 όράται οπι. ^ 
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Σύνδεσμος δέ τούτοις ό ανώτατο), κρίνου φέρων καί σφαίρας είδος λαίνου, 

δ ζωοποιός έφ’ φ δή άκτινοβολών καί θείος σταυρός εφιζάνει καί επερείδε- 

ται. Έξ ών απάντων ευθύς μετά τήν θαυματουργόν καί μυρορρόην σορόν 

καί αυτό δή τό ιερόν ούδενός ήττω τών πάλαι βοωμένων θαυμάτων άποθαυ- 

μάζεται. Έμοί δέ δοκεΐν καί περιεϊναι μάλλον εκείνων τώ μεγαλείφ τού 5 

τεχνουργήματος. 

Τοιούτον ό θεοφιλής εκείνος Λεόντιος τφ ίατήρι τόν νεών έδείματο. 

Σκοπητέον δέ οΐας καί υπέρ τούτου τής είσαύθις προμήθειας ήξίωται. 

[Περί τής τον ’Ίοτρον ποτέ περαιώοεως] 

7. “Ιετο δέ δ άνήρ τών έργων άναπαυσάμενος τών Ιλλυριών φθάσαι 10 

τήν επαρχότητα, τολμηρά δέ τις έφεσις είσήει αυτού τή ψυχή, λειψάνου τι 

μέρος τού άθλοφόρου λαβείν εις εφόδων. Έτι δέ ταύτης άνεκφόρου μενοΰ- 

σης καί επί νούν επιφαίνεται νύκτωρ ό άγιος άποσχέσθαι μέν τής τών λει¬ 

ψάνων ερεύνης κατεπισκήπτων, τής δ’ ήμαγμένης μέρος χλαμύδος καί τόν 

δακτύλιον, εί ποθοίη, λαβείν. Καί δς λαβών άπήει γηθόμενος, συνοδόν έχειν 15 

αυτόν εκείνον πιστεύων τόν μέγαν Δημητρών. Τής ούτω δέ θερμής ούκ εις 

μακράν άπώνατο πίστεως δ πιστός. 

“Ωρα χειμώνος ήν άπώντι καί σφοδρότατη ποθέν έκ νεφών κατηνέχθη 

νιφάς· παγετός ταύτη καί ψύχος συνήθως εφείπετο, τό έπιπολάζον άπαν 

καταλιθούν τής ύγρότητος. Έν τούτφ δή φθάνει καί αυτός κρύσταλλο) πεπε- 20 

δημένον .τόν εν ποταμοΐς μέν θάλασσαν, έν θαλάσση δέ ποταμόν, Δανούβιόν 

γε τούτον, (ον) καί "Ιατρόν οί πάλαι καί νΰν όνομάζουσιν άνθρωποι. Έν 

άμηχάνφ δέ ποιούμενος τήν περαίωσιν, ταΐς δχθαις παρεκαθέζετο τόν αψευδή 

βοηθόν εκκαλούμενος· δέος γάρ είχεν αυτόν τφ κρυστάλλφ πιστεΰσαι τόν 

κίνδυνον ύφορώμενος. Εί γάρ καί πολλοΐς ήφειδηκόσι παρίστατο εαυτών τά 30 

νώτα πεζεύειν τού ποταμού τφ κρυστάλλφ θάρρησασιν, άλλ’ αυτός γε παρά¬ 

γει τό παράβολον έκκλίνειν καί κινδυνώδες τού εγχειρήματος. 

Ούτως δ’ άπορρουμένοις αύτοΐς, φθάνει κάνταΰθα παρών δ τρισόλβιος 

μάρτυς τώ πίστει καλούντι βοηθός απλανής. ’Απονυστάξαντος δ’ επιστάς, 

'μή δή προσεδρεύων, έφη, επί πλέον άλύης τώ ποταμώ, άλλα χερσί κατέχων 25 

άπερ έπικομίζει τών ήμετέρων άτρόμφ ποδί τά νώτα παχών τού ποταμού 

περαιώθητι.5 Ό δέ τή δψει τήν πίστην ρωσθείς, άμα πρωί μετά χείρας έχων 

τά άγια προηγείτο τών άλλων ώς έν ξηρφ τφ ύγρώ έπιών καί συν άμα τφ 

πλήθει παντί τών θ’ υπασπιζόντων καί τής θεραπείας αυτής χάριτι τού τρισ- 

9 πρό τής επικεφαλίδας -(- Ε' τό χειρόγραφον Ο 11 δέ ζ): δή Β 12 άνεφόρου £) 

15 σύνοδον ζ). έχειν — εκείνον ζ): αύιόν εκείνον είχε Β 21 μέν οτπ. Β 22 γε 
οπι Β (ον) οπι. (^Β 
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μάκαρος παρήλθε τούτον άσφαλής καί σφζόμενος, τρανή τή φωνή τον τερα- 

τουργόν άνυμνών θεόν και Δημήτριον. Ου μην άλλα καν τω Σιρμίω γενό- 

μενος, άρχειον τούτο τής σφών έπαρχο τη τος, πρ'ιν ή τον πόδα τής πορείας 

διαναπαΰσαι, ζεοΰσης έ'τι τής πίστεως, ώς είχε τάχους, σηκόν έτερον κάκεΐσε 

5 τφ άγίφ σοπήριον άνεδείματο, καν τούτφ την τιμίαν σορόν των μαρτυρικών 

αμφίων ίεροτελώς έναπέθετο, ούχ εαυτφ μόνφ άρραγεστάτην βοήθειαν, άλλα 

και πάσι τοίς έποικοϋσι κρήνην θαυμάτων άείρυτον ίδρυσάμενος. 

Τά μέν ούν περί τον πιστότατον Λεόντιον τοσαΰτα καί τηλικαϋτα του 

θεομάρτυρος τά θαυματουργήματα, χρόνω μέν εμοί δοκειν πρεσβυτέρα, 

10 άρχαιοτέροις άντιγράφοις καί τή γε ακολουθία πιστευσαντι, οθεν καί τά 

πρεσβεία τής τάξεως τουτοις άποδεδώκαμεν. Τά δ’ εφεξής τω εν άγίοις 

Ιωάννη συγγεγραμμένα ακολούθως τή τάξει λελόγισται καί συντέτακται1 

δεύτερα, το παράπαν παρεκτροπήν ούδεμίαν προσδεξαμένων των υποθέσεων, 

δτι μη κατά μόνην την επιτομήν καί τούτο συναφής ένεκεν των λοιπών διά 

15 τό ευμαθές καί ευσΰνοπτον. "Έχει δέ καί ταϋθ’ ώδέ πως. 

[Περί Μαριανον τον Έπάρχου τής Ιάοεως] 

8. Γέγονεν ου πολλοΐς ύστερον χρόνοις Μαριανός τις των επιδόξων άνήρ 

συγκλήτφ βουλή καί αύτφ τιμώμενος βασιλεΐ. Τούτφ πείρα πραγμάτων καί 

άγχινοία πολλών διαφέροντι τήν έπαρχον τών ιλλυριών Ιθυνειν αρχήν έμπι- 

20 στεΰουσιν οϊ τό τηνικαυτα τά ρωμαίων διέποντες. Άλλαξαμένης ήδη τής 

αυτών καθιδρυσεως του Σιρμίου, Θεσσαλονίκην ,ρύτος δικαιοσύνης ταύτην 

καταλαβών άντεποιείτο θερμώς καί ταΰτη τό υπήκοον παρείχε θαρρειν καί 

θεόν έπειθεν επί μάλλον ύμνεΐν δι5 ευνομίας τά κατ’ αυτούς χειριζόμενος 

καί μέντοι καί αυτός ταΐς εκ των δήμων εύφημίαις ούκ άγεννώς εσεμνύνετο. 

25 Άλλ’ ούκ ήν τφ τού γένους έχθρω φορητόν επί πολύ ταύτα δή καθοράν, 

τόν πικρόν τού φθόνου προσεπιβάλλοντι οφθαλμόν τούτφ γάρ θάττον ώς 

έθος διακαυθείς, όλην επί τόν άνδρα τών βελών τήν φαρέτραν κεκένωκε, 

πολλαΐς άμα καί διά πολλών παρατάξεων λογισμών περιελαύνων τόν πόλε¬ 

μον, ον δή καί τις τών προ ημών, ώσπερ έφθην πλατΰτερον διηγούμενος, 

30 εφη σοφών επταπλασίους επιστράτευσαι διά τών επτά τής κακίας αύτφ λογι¬ 

σμών, εκάστω τούτων κατά μέρος τάς έλεπόλεις τών πειρασμών προσφερό- 

μενος. ίΑλλ’ έλαθεν εαυτόν μάλλον αίσχρώς ή εκείνον κατενεγκών ό εχθρός. 

1 Πβλ. Μΐ^ηβ, Ρ. Ο. 116 στ. 1204 - 1224. 

13 παρεκτροπήν ουδεμίαν £> μηδεμίαν παρεκτροπήν Β 16 προ τής επικεφαλίδος -]- ς' 

τδ χίφον 0, / έπαρχου οογγ.] υπάρχου £)Β· Πβλ. τά ανωτέρω αελ. 330 λ.εχθέντα 18 τούτω] 

τοΰτον β 19 διαφέροντα β ] έπαρχον οογγ. ] ύπαρχον £>Β 28 παρατάξεσι Β / συλ¬ 

λογισμών β' πβλ. έν τούτοις στίχ. 11 ένθα και τό β παραδίδει λογισμών 
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έγκρατεία γάρ τήν γαστριμαργίαν άντέστη νικών, τω περιόντι τής αρετής, 

καί θεόν βοηθόν έπαγόμενος, τήν φιλαργυρίαν φιλοπτωχία, τόν θυμόν τή 

πραΰτητι, δειλίαν δέ καί άκηδίαν καί φόβον τω εύτονα) καί άνδρείφ τής 

ψυχής έξεκρούσατο, άκολούθως τε τό διάκενον τής δόξης δοξάριον τή ταπει¬ 

νοφροσύνη άποσεισάμενος. 5 

Άπογνούς ούν τή πανοπλία ταύτη τόν ανταγωνιστήν ό άλάστωρ ελεΐν, 

τήν πάλαι πείραν άνέλαβε καί τών σαρκών αύτοί καί τών οστέων καθήψατο 

κατά τόν πάλαι Ίώβ αιτησάμενος. ’Έκειτο ούν τφ έχθρω βληθείς ό άνήρ 

έλκει πονηρά) άπό κεφαλής μέχρι ποδών τά πάντα νεκρός πλήν τού έμπνεΐν 

καί μικρόν άποφθέγγεσθαι. Άπειρηκότων ούν επ’ αύτφ καί τέχνης καί 10 

ιατρών, ό εχθρός λοχών ούκ άπείρηκεν, αλλά παρήει τόν φίλον ύποκρι- 

νόμενος καί συμβουλίαις προσχρώμενος ταΐς αύτοϋ. Ένί γάρ τών παίδων 

όργάνφ χρησάμενος έβουλεύετο επωδής άνασχέσΟαι μικράς καί ταχύ τήν 

νόσον άπαγαγεΐν, δεινότερα ταύτη πολλφ περιβαλεΐν ό δείλαιος μηχανώ- 

μενος, όσφ δεινότερον μή παρά τού θεού, παρά δέ τών έκπεπολεμωμένων 15 

έκείνφ τήν σωτηρίαν διαπρεσβεύεσθαι, καί ταύτα μηδ’ εξόν δν εκειθεν ταύτης 

τυχεΐν. Άλλ* ούδέ τούτον αύτοϋ τόν δόλον ήγνόησεν ό πιστός τφ όντι καί 

άγχίνους Μαριανός. ΓΙροσελθόντος γάρ ιού παιδός καί μεμβράνην άφάψαι 

τού τραχήλου καθικετεύοντος καί ταύτη τήν νόσον έναποκρούσασθοα ό συνε¬ 

τός ού προσήκατο, εϊ μή πρότερον γνοίην είπών τών γεγραμμένων τήν 20 

δύναμιν. Άπειρηκότος δέ τού παιδός τήν άνάγνωσιν, δτι μηδέ αγνώστων, 

φησίν, αγγέλων ονόματα, μήτε μήν τών εβραϊκών στοιχείων τήν δύναμιν 

εξόν έστι συνιδεΐν τόν τούτων άμύητον, οις ή μεμβράνη σεσήμασται, ώς 

πορρωτάτω διώσατο γοητείας φωράσας κατάπλεων, ζην μέν εϊρηκώς έθέλειν 

βουλομένου Χριστού, ούδαμώς δέ τή τών άπο)σμένων επικουρία εχθρών. 25 

Οϋτω δή καί παρά τοιούτω καιρφ ό γενναίος Μαριανός τήν προς θεόν 

μέν πίστιν άδίστακτον, προς δέ τόν εχθρόν τό μϊσος άνένδοτον ένδειξάμενος τήν 

άνωθεν εύμένειαν έπεσπάσατο' έγνω γάρ παραυτίκα τφ θαυματουργφ προσδρα- 

μεϊν Δημητρίφ, δν δή καί καθικετεύειν οϊκοι μενών ετι θερμώς έναπήρξατο, 

φο)νή μέν άμυδρά καί μόλις διηχουμένη, θερμή δέ καί ζεοΰση τή διανοία, 30 

τά γάρ άλλα πάντα πάντη παρειτο τή άπλήστφ πληγή τού έξητηκότος- δθεν 

καί θειον αύτφ έπιστάντα κατεπλούτισεν δνειρον, 'έπίστασαί με,3 λέγοντα, 

* Δημήτριον ό'ντα φίλον τόν σόν, έλθέ δή εις οικον έμόν, ος έστι μέσον τής 

πόλεως καί τεύξη τών δι’ έφέσεως δντων σοι.5 

9. Διυπνισθείς ούν ό έπαρχος καί συμβαλών ώς πρόσκλησίς έστι τό δλον 35 

τού αγίου τό όραμα, φορείφ κομιζόμένος, εύθύς άπεισιν ώς αύτόν καί παρά 

τήν θήκην του αγίου τήν εύνήν τφ έδάφει σχεδιασάμενος, δακρυρροών καθι- 

1 έγκράτεια ^ 17 τόν οηι. Β 21-22 αγνώστων, φησίν, ο; Β 35 έπαρχος 

οογγ. ] ύπαρχος ζ)Β 
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κέτευε τον προσδραμόντα φιλανθρωπία και συγκαλέσαντα. Ώς δέ εις ύπνον 

εξ αδολεσχίας έτράπη της προσευχής, όρα πάλιν αυτόν εκείνον τον άγιον 

ήπερ τό πρότερον Ιπιστάνια καί βκαλώς5, ακούει, πεποιηκας , φησαντα, 

'ώς τον φίλον έλθουν, δύναται γάρ ό θεός δΓ αυτού ΰγιοίσαι σεΚαι άμα 

δ λέγοντα τής κεφαλής αϊσθεσθαί γε προσεφαψάμενον καθεξής τε του τένοντος 

καί των λοιπών μορίων του σώματος καί οιον τή επαφή διευθετήσαι καί 

καταρτίσασΟαι τό τ’ αοίδιμον εκείνο έπιφθέγξασθαι πρόσρημα: «Χριστός σε 

ρώννυσιν ό θεός ημών, ό άνορθών τούς κατερραγμένους»Κ "Αμα δέ τώ 

λόγφ συναπελθοΰσης τής όψεως μάλλον ή τής νόσου, αυτός τή επισκιάσει, 

10 επαφή τε καί έπιρρήσει του θεομάρτυρος επιτυχών τής Ϊάσεως, άνέθορέ τε 

παραυτίκα καί έστη επί τούς πόδας κατ’ δναρ ετι τούτο δράν προσδοκών 

ούπω γάρ τφ άθρόφ καί ραδίφ τής άνεγέρσεως τό μεγαλουργόν καί θεοτελές 

συνίει τού θαύματος. Προϊούσης δέ ραον τής ώρας ούχ ήττον ή τής ένερ- 

γείας τού σώματος, εαυτόν τε συνήγαγε καί τό υπερφυές συνήκε καί κατε- 

15 πλάγη τού θαύματος καί τάς ώς είκός ευχάριστους μεγαλοφώνως άπεδίδου 

δοξολογίας θεφ καί τώ τερατουργώ καί θεράποντι αυτού Δημητρίψ. Βαδί- 

σας τε παραυτίκα ποσίν οίκείοις τώ άγίω πρόσεισι κιβωράο καί τή θεία 

προσφύς εικόνι τού μάρτυρος δάκρυσι καί φωνή αύτάγγελος ήν, εξηγούμενος 

άπασι τά κατ’ αυτόν διαπρυσίως θαυμάσια, πολλά τε χρήματα διαδούς 

20 καί επιμετρήσας τοΐς πένησι καί μετά πλειόνων μεγαλύνας τον Ιασαμενον, 

πορευόμενος άπεισιν οΐκαδε, αυτή πορεία τον μεγαλουργόν τού θαύματος 

μαρτυρό μένος. 

*Ωδε μέν οΰν καί ή κατά Μαριανόν θαυματουργία συνετελέσθη τον 

Έπαρχον, ή δέ μετ’ αυτόν τού την αίμόρροιαν νενοσηκότος καί τής ΐάσεως 

25 επίσης έκείνω τετυχηκότος προσκείσθω τή ύφηγήσει. 

[Περί τον τής αιμορροίας Ιαθέντος] 

10. Άνήρ ήν καί ούτος στρατεία καί γένει διάσημος καί τών ύπασπι- 

ζόντων εις τή έπαρχική εξουσία. Ούτος εις τουμφανές πιπτούσης αιτίας έξ 

ούδεμιάς τώ τής αιμορροίας πάθει δεινφ κάτοχος ήν, επί μακρφ δέ χρόνω 

30 τούτη διατακείς καί τών άσκληπιαδών μέν ούδέν άπανάμενος, δτι μη πλείστη 

καταβολή τών εις μάτην έκμετρηθέντων μισθών, πάσης δ’ ανθρώπινης άπο- 

γνούς βοήθειας επί τον άλεξίκακον τού αγίου καταφεύγει νεών υπό τών 

προσηκόντων φορούμενος, πάτριάς άπάσης καί αγχιστείας έφεπομένης ώς 

έξοδεύοντι. Παρήν δέ καί τής πόλεως μέρος οΰτι μικρόν δακρυρροοΰν τον 

1 Ψαλμ. 144,14. 

δ αϊσΟεγεβ 16 καί 2 οχη. β 17 κιβουρίω Β 23 ή οω. β / θαυματουργίας β 

26 προ τής επικεφα/.ίδος -|- Ζ' ιο χειρόγραφον β 28 υπαρχική β 
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άνδρα καί οϊκτιζόμενον, ήθους γάρ ήν, ώς λόγος, εύθύτητι ποθητός καί τρό¬ 

πων χρηστότητι. Εϊσω δέ τοΰ ιερού παρελθών καί άγχού που τής σεβάσμιας 

σορού την στρωμνήν καταθείς, δεήσεσι καί ικετηρίαις τον άδωρότατον ιατρόν 

καί θαυματουργόν εξελιπάρει Δη μητριόν έπιτυχεΐν τής Ϊάσεως, αλλά μή τή 

αποτυχία τής σωτηρίας διελεγχθήναι κρείττω συγχωρήσεως έπιφέρεσθαι τών 5 

άμαρτημάτοιν τό βάρος. 

Ταύταις δυσωπηθείς ταΐς αιτήσεσιν ο εύπαραίτητος καί μειλίχιος τού 

Χριστού μάρτυς, φθάνει τούτου μετά τού σώματος καί την ψυχήν ϊασάμενος. 

Επιφανείς γάρ καί μόνον τούς τ’ οχετούς τού αίματος άνεξήρανε καί τό 

διερρυηκός ήδη τή αίμορροία καί έξίτηλον σώμα γενόμενον συνέσφιγξε καί 10 

άνέρρωσε καί σύν αύτοΐς ή προ αυτών τό τής ψυχής άπαγές καί νωθρόν 

προς τήν τών καλών εργασίαν άνέστησε, ραθυμία τό πρότερον παρειμένον 

καί τής τηλικαύτης αρρώστιας τώ σώματι γεγενημένον παραίτιον. Καί ταΰτα 

πάσιν αυτός εκείνος ό ϊαθείς εξομολογούμενος επειθεν τρανώς αϊσθέσθαι 

λέγων κατάμφω τούτων τής άνακτήσεοις επισκιάσει τού θεομάρτυρος, έξ ού 15 

καί παρέστη πάσι τοΐς συνελθούσι τό τηνικαύτα καί θεωμένοις αυτόν εκ 

παρειμένου γενόμενον άρτιον αύθωρόν καί άλλόμενον έξ άφώνου λαλίστα- 

τον, έξ αυτής ζωωθέντα νεκρώσεως δοξολογεΐν διαρρήδην τον θεόν καί τον 

μάρτυρα, προ δέ γε πάντων αυτός τρανή τή φο>νή εξομολογούμενος τοΰ θεού 

τά θαυμάσια καί αύτοΐς άνακηρύττων τοΐς πράγμασιν ϊδίοις βαδίζων ποσί 20 

τήν εις οΐκαδε ΐετο. 

Τηλικαύτη μέν ούν καί ούτω γέμουσα θαύματος καί ή κατά τών ανιά¬ 

των παθών τώ άγίφ δεδωρημένη δύναμις άναπέφηνεν. Ακόλουθον δέ λοιπόν 

καί περί τής κατά τών ακαθάρτων πνευμάτων εξουσίας δεδομένης αύτφ άμως- 

γέπως διασαφήσαυ έ'δει γάρ τον σπουδή καί προθέσει άποστολικόν άνδρα 25 

γεγενημένον καί τοΐς άποστολικοΐς κατακοσμεϊσθαι χαρίσμασιν. 

I Περί τής τον δαιμοηώντος ΐάσεως] 

11. ’Ήνεγκε δή ρέων ό χρόνος τής σατανικής λεγεώνος κατάπλεων 

άνθρωπον, αστικός ήν καί αυτός καί τής πατρίδος τό βλάστημα. Ούτος υπό 

τών ένοικούντων δαιμόνιων έκβακχευόμενος, κατήσθιεν εαυτόν καί κατήκιζεν 30 

αφειδώς, τούς τε πειρωμένους έπέχειν αυτόν οϊκτω τής συμφοράς καί τής 

μανίας άναλαμβάνειν, θηριωδώς έφαλλόμενος διεσπάρασσε καί κατέσπα 

προς γήν τροπήν γάρ άτε δή πεπονθώς δεινήν τών αισθήσεων καί μήθ’ 

δ,τι καί δράσοι, μήθ’ δτι καί πάθοι συνείς, άλλόκοτον έδόκει θηρίον καί 

δυσμεταχείριστον. 35 

7 απαραίτητος Β 23 άναπέψηκεν β 27 6 προ τής επικεφαλΐδος αριθμός Η' εις τό 

χειρόγραφον β άπεκόπη υπό τον βιβλιοδέτου 31 πεπειρωμενους β 
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Τούτον ούτως εχοντα χαλεπώς οί γενβι προσήκοντες κυριεύειν άπειρηκό- 

τες, άνδράσι γενναιοτέροις εις βοήθειαν συγχρησάμενοι, βία συνέσχον και ώς 

τον τού αγίου ναόν φέροντες ήκουσιν. Προς δέ τή εισόδφ γενόμενοι, τότε δή 

μάλιστα δυσεκ βία στον ή πρότερον την είσοδον έκκρουόμενον έπεγίνωσκον 

5 καί κάμνοντες ήνυον πλέον ούδέν, δεδιέναι γάρ έώκει του ένοικοΰντος την 

δΰναμιν τφ νεφ τά δαιμόνια καί ταύτη τω ένεργουμένω συνεπισχΰοντα δια- 

κωλΰειν την είσοδον. Τκετηρ ίο ις οΰν φωναϊς έπεκαλοΰντο τον άγιον οί προσ¬ 

ήκοντες, κατευνάσαι των δαιμόνιων τό φρύαγμα και τω πάσχοντι του νεω 

διανοϊξαι την είσοδον. Καί δς αΰτίκα παρήν αόρατος βοηθός, τφ λεγεώνι 

10 των δαιμόνιων επίτιμων καί τό ιθράσος του άντιβαίνοντος ύποσπώμενος, τήν 

δέ παρουσίαν εγνώρισε τό παραυτίκα τής εισόδου άνετον καί ελεύθερον. 

Εϊσω δέ του θείου γεγενημένοι νεώ, ώς μόνον τή αγία σορω τον νοσούντα 

προσήγαγον, ήν ΐδεΐν τήν πονηρόν εκείνην καί άμαχον δυναμιν, δι’ ών σπα- 

ραγμάτων τον άλόντα κατήκιζεν, αυτήν μάλλον τή του αγίου δυνάμει μαστι- 

15 γουμένην καί έξωθουμένην εις γέενναν τήν πατρώαν κληρονομιάν. Οΐς γάρ 

τον ταλαίπωρον βρασμοΐς καί σπαράγμασι κατηκίσαντο όρατώς δεδείχασιν 

άντικρυς ώς αυτοί μάλλον άοράτως εΐσεπράξαντο δίκας τής εις τό πλάσμα 

του θεού δυσμενείας καί έπιθέσεως. Ό δέ, ώ τοΰ θαύματος, τή των δαιμό¬ 

νων φυγή ίσος τοΐς έκπνέουσι καί τή θέσει καί τή ό'ψει γενόμενος καί πάσι 

20 τφ δ'ντι διαπεφωνηκέναι δοκών άθρόον τούς οφθαλμούς ώς έξ ύπνου άνοί- 

γνυσι καί τά χείλη διάρας, είδε τε καθαρώς καί σωφρόνως έφθέγξατο· καί 

από των τοιοΰτων σημείων τοΐς παρούσιν εγνώρισεν, ώς ό μέγας τού Χριστού 

μάρτυς Δημήτριος φυγαδεύσας άοράτως των δαιμόνων τό στίφος καί τής εξ 

αυτών άχλύος διακαθάρας τά αισθητήρια, τήν σφών ενέργειαν άτρεπτον 

25 αύτφ εχαρίσατο. Ού μήν αλλά καί πάσιν έμφρονα παραυτίκα τοΐς προσή- 

κουσι προηκάμενος τήν δεδωρημένην αύτφ διεγνώρισεν ΐασιν, έ'φη γάρ 

'τί δή ποτέ μήθ’εορτής παρούσης, μήθ’ ετέρου τού κατεπείγοντος, ούτω παμ- 

πληθεΐ τω νεφ προσεδρεύομεν’. Τούς δ’ άνειπεΐν άπαν αύτώ τής δαιμόνιας 

έπιφοράς τό απόρρητον, σώστρά τε τφ ίατήρι τήν έξομολόγησιν εγκελεΰσα- 

30 σθαι καί ευχαριστίαν προσενεγκειν, ότι τοι μή εϊδότα, φησίν, όπως ε'λθοι, 

όπως άπίη καί μάλα εϊδότα προσήκατο. ΤΩν δή καί αυτόν παραυτίκα συνέντα 

τφ άγίφ προσπεσεΐν κάπί πάντων θεοκλυτούντα τούς ευχαριστηρίους τφ ευερ¬ 

γέτη άποδιδόναι, νόστου τε μεμνημένον ήδη καί τής εις οίκον επιστροφής. 

Τοιαύτα καί κατά τών πονηρών καί αοράτων πνευμάτων τού άθλοφό- 

35 ρου τά άριστεύματα, ούς γάρ μετά σαρκός έ'τι καί αίματος κατεπάλαισεν, 

2 συνέσχων Β 8 ήκουσιν οοπ\]ήκασιν ΟΒ 13-14 σπαραγμών Β· πβλ. εν τοντοις 

οτίχ. 16 ένθα καί τό χειρόγραφον τοντο παραδίδει σπαράγμασι 25 πασιν] πεΰσιν Β 

31 προσήκατο οογγ. ] προήκατο βΒ 32 θεοκλητοΰντα Β 33 επιστροφής οογγ. 1 

αποστροφής βΒ 
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εικότως και παρά τω αθλοθέτη γενόμενος, τούτους έλαύνειν καί φυγαδεύειν 

ο ία πολεμίους έξηττη μένους πεπίστευται. 

Ίδωμεν δέ καί κατά τών ορατών εχθρών καί πολεμίων, οΐς θηριωδώς 

έπιστρατεύειν φίλον ήμΐν καί ταΐς έφόδοις πολιορκεΐν, δπως τάς άντιπαρα- 

τάξεις ό τοΰ Χριστού μάρτυς πεποίηται καί οία τά κατ’ αυτών άνέστησε δ 

τρόπαια, τής σφετέρας προασπίξων πατρίδος καί πόλεως. 

[Περί λύσε οΐς τής πολιορκίας τής πόλεως] 

12. Μαυρίκιον είχεν ό τότε καιρός τά τών Ρωμαίων σκήπτρα χειρί- 

ζοντα. Τούτφ ό τών Άβάρων αρχηγός πρεσβείαν εστείλατο περί συμμαχίας, 

συγκλήτου δέ ψήφφ ταύτης άποτυχών, μέγα μηνίων άπηλλάττετο τή άποτυ- 10 

χία. "Ετερον δέ τρόπον οίκοι τών έπαναστάντων κρατήσας βαρβάρων, ον 

ό5δινε κατά Ρωμαίων βασιλίσκον άποκρουσθείς, άπέτεκε τής οργής κατ5 

αυτών τά δπλα τρεψάμενος. Καιρίαν δέ τούτοις εντεΐναι βουλόμενος τήν 

πληγήν, άθλον ή λάφυρον Θεσσαλονίκην προύθετο τφ πολέμίρ· Μακεδόνων 

αύτη καί Τλλυριών ή μητρόπολις, είς ήν τά πανταχόθεν άκρα συντρέχοντα, 15 

τών μεγίστων τε είναι καί δοκεΐν, ού τοΐς άλλοις μόνον, αλλά καί βασιλεύσιν 

αύτοΐς πείθει ώς καί περί πλείστου ταύτην ποιεΐσθαι. Κατά ταύτης ό άλά- 

στωρ καί δυσμενής επεστράτευσεν ’Άβάρος, βαρύν δτι καί μάλιστα στρατόν 

επαγόμενος· περί τάς δέκα μυριάδας είναι τούτους είκασε τις τών προ ημών 

όψιν τε κατιδών έ'κτοπον άλλος προεΐπεν άνήρ, τό μέγεθος τής πολιορκίας 20 

ύποδηλών καί προ τής άφίξεως, Θεοδόσιος Επίσκοπος1 ούτος εκείνος ήν 

ό τηνικαύτα τής πόλεως· τραγφδόν δέ.τινα είναι τήν ό'ψιν, δν καί περιστάντα 

παρά τό θέατρον εφεζομένφ τραγφδήσαι, βούλεσθαι άν είπεΐν αύτφ τε τφ 

Έπισκόπφ καί θυγατρί2, τον δέ προς τούτο πολλάκις όρμώντα, πολλάκις 

άποτρεπόμενον εργωδέστερον όψέ καί μόλις άπώσασθαι. 25 

Έπί τοιούτοις μοχθηροΐς οϊωνοΐς καί προσδοκίαις δυσέλπισιν επιστρα- 

τεύσας ό ’Άβαρος, έν κύκλω πάσαν τφ πλήθει περιβάλλει τήν πόλιν. ’Όρθρου 

δέ καί υπό ζόφον άπασαν τοΐς πολεμικοΐς ταινιώσας, τής αύγής άνισχούσης 

προσήγε τάς Ιλεπόλεις καί κλίμαξιν έπαναβαίνειν έπεχείρει τοΐς τείχεσι, κον- 

1 Έν τή έκδόσει τής συλλογής τοΰ Ίωάννου παρά Μΐ&ηε Ρ. Ο. 116, 1240 καί 1296 

ό Επίσκοπος ονομάζεται Ευσέβιος. 

2 Πβλ. Μΐβηε αΰτόθι 1296 ρκ'. 

3 ΐδαμεν Β 5 Χρίστου μάρτυς β Χριστόμαρτυς Β | πεποίηκε Β 7 ό προ τής 

επικεφαλίδος αριθμός Θ' είς τό χειρόγραφον β άπεκόπη νπό τον βιβλιοδέτου 10 μηνίων 

οογγ.] μηνιών εχονν άμφότερα τά χ,/φα' δια τον τύπον μηνιών πβλ. X. Χαριτωνίδου, 

είς Ψελλόν έν Έπετ. Παν. Θεβοαλονίκης 1 (1927) 240 11 κρατήσας βαρβάρων οο Β 

14 προύθετο β: πούθετο Β 16 καί2 ογπ. Β 28 άνασχούσης β 29 έπεχεΐρησε β 
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τοΐς τε καί βέλεσι καί σφενδόναις προ των κλιμάκων άμΰνεσθαι παρε- 

σκεΰαστο καί συνελόντα είπεΐν συνάμα πάσιν αΰτοΰ τοΐς στράτευμά σι καί 

πανταχού του τείχους παραβόλως καί φοβερώς της πολιορκίας άπήρξατο, 

καί ταΰτα των δυναμένων έπεξιέναι μηδενός ένδον μήτ’ δντος, μήτ’ έπα- 

5 μυνοντος των μέν την ευθύ στειλαμένων Ελλάδος {οδόν), του καθ' ημάς 

ήγεμόνος έφελκομένου, των δέ την προς βασιλέα φέρουσαν τάς θέμιδος 

χρόνφ ήδη φυγοΰσας ίμειρομένων χάριτας τή πόλει καταγαγεΐνι των χερσί 

δέ προσποριζομένων τό ζην λοιμώδει νόσω πλήν ολίγων προ βραχέος 

άποφθαρέντων. 

10 13. Τότε δή τότε τής σωτηρίας πάντοθεν άπογνωσθείσης, ό άγρυπνό- 

τατος φύλαξ τής πόλεως, ό στερρότατος τής πατρίδος υπέρμαχος, ό αήττητος 

του Χρίστου μάρτυς καί μέγας Δη μητριός, μόνος τοΐς τείχεσιν επιφανείς 

αξιόμαχος ανταγωνιστής, ταΐς μυριάσιν αντικατέστη καί τον πρώτως τώ 

τείχει έπαναβάντα διά τής κλίμακος, έδραίως ήδη τον πόδα τή έπάλξει έρεί- 

15 δοντα, λόγχη κατακοντίσας καί φοινίξας αΐματι, τό παραδοξότατον κατά των 

όπισθεν ανιόντων εξωσε πεσεΐν. Τούτω δέ κάκείνων άρδην συναπωσθέντων, 

επίσης άπαντες καί των τειχών καί τής ζωής άπερράγησαν καί τούς μέν 

κατ’ εκείνο τού τείχους ούτο) διακρουσάμενος καί θραυσιν εντεύθεν αύτοΐς 

καί κατάπληξιν ένσεισάμενος ώς πορρωτάτω διώσατο' τούς δ’ άλλως κατ’ 

20 άλλα μέρη πολιορκητικοΐς αποπειρώμενους τοΐς μηχανήμασιν, ώδέ πως πάλιν 

ήμύνατο. Πλήθος φαντασιώσας άνδρών κάκείνοις έφεστάναι τοΐς μέρεσι 

ραγδαίως τε καί παραβόλως προκινδυνεύειν καί έπαμΰνασθαι, άπεΐρξε κάκεί- 

νους, δεδιξάμενος καί κατακωλΰσας όλοσχερώς τής επιβουλής, άπογνώναί τε 

πάντας καί νώτα δούναι παρ’ ελπίδας, συνέπεισεν άμαχόν τινα δυναμιν 

25 ενεΐναι τή πόλει ύποτοπάσαντας καί τό μέγιστον δειλία θραύσας φυγήν 

έλέσθαι, ού μήν αλλά καί αύτομολήσαί τινας κατηνάγκασε τών βαρβάρων, 

οΐ δή καί αύτάγγελοι τών τηλικοΰτων θαυμάσιων τοΐς εΐσω τειχών κατέστη¬ 

σαν αδιάβλητου καί ταΐς τών εχθρών μαρτυρίαις άξιοπιστότερον εύ μάλα 

τό τών θαυμάτων μεγαλείου άνεκηρΰττετο. “Οπερ δέ φιλει τοΐς ύπερφυέσι 

30 παρομαρτεΐν τών τερατουργημάτων απιστία καί φθόνος καί τό τηνικαύτα 

συμβέβηκεν, άποπειραθέντων ένίων δι’ έρευνης εναποδεΐξαι ανθρώπινον, 

άλλ’ ού θειον, φΰσεώς τε καί χειρών, άλλ’ ούχ υπέρ φΰσιν καί άγιοτελές τό 

τηλικούτον έργον τής τών βαρβάρων τροπής καί διώξεως· άλλ’ έλαθον τή 

σφών απιστία επί μάλλον τό θαύμα άνακηρύξαντες. Πολλά γάρ διερευνησά- 

35 μενοι, τίς άρα καί εΐη ό τήν σφαγήν έντείνας τή έπάλξει τώ πρώτως επιπηδή- 

σαντι, αισθητή λόγχη τελεΐσθαι μόνον, ούκ εύστοχος τήν αιμόρροιαν οριζόμενοι, 

ούδένα εύρον πολλά καμόντες, ούτε έν ζώσιν όντα ούτ’ έν τοΐς μεταλ?^άξασιν- 

5 οδόν οιπ. βΒ 5-6 καΌ’ ημάς ήγεμόνος β: καΟηγημένος Β 16 έξωσε οογγ.] έξώσε 

βΒ 24 συνέπεσεν β 36 αίμορροίαν β 
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ουδέ γάρ ούδ’ εκείνον ερευνώντες άπέσχοντο φάμενοι, εικός κάκεΐνον τον 

τρώσαντα ευθύς καιρίαν άντιλαβεΐν καί συγκατενεχθήναι τοΐς πεπτωκόσιν, 

άλλ’ ούτε μήν τίνες οί τούς πολεμίους καταπληξάμενοι. Τό δέ μάλιστα τρέψαν 

εις συγκατάθεσιν τούς άμφισβητούντας τού θαύματος οί τήν φυλακήν εκεί¬ 

νης ποιούμενοι τών τειχών τής νυκτός, δρκοις τήν έξομολόγησιν εμπέδωσαν- 5 

τες. ’Έφασαν γάρ μηδένα καθάπαξ τοΐς τείχεσι προλιπεΐν κατά τήν τής 

προσβολής όίραν τών πολεμίων, οίκοι δέ πάντας ’ιέναι άποκαθευδήσοντας, 

ώς τού όρθρου ήδη ταύτην συνήθως ένδιδόντος τήν ά'νεσιν τοΐς παννυχίως 

φυλάττουσιν. Έτι γε μήν τών αύτο μόλων τινές εξηγούμενοι καί ίίψιν καί 

σχήμα πάντη τώ άγίω κατάλληλα καί αυτόν είναι τον όφθέντα τε πρωτως 10 

καί καθελόντα τούς προλογχίσαντας άνενδοίασιον άπασι τήν πίστωσιν ένε- 

ποίησαν, όθεν τούς σωτηρίους καί φυλακτηρίους ύμνους καί ευχαριστηρίους 

τώ μεγαλομάρτυρι κοινή προσεκόμισαν άπαντες καί τήν παρ’ ελπίδα σωτη¬ 

ρίαν έπανηγύριζον, πανδημεί τον θεόν καί τον άγιον μεγαλύνοντες. 

[Περί τοΰ ρνοθέντος της αιχμαλωσίας Επισκόπου] 15 

14. “Ετερον θαύμα τών προλεχθέντων εφάμιλλου, ούχ ήκιστα δέ καί 

τφ ήδίστφ τής ύποθέσεως τούς άκροατάς έπαγόμενον διηγήσομαι- παρίστησι 

γάρ ένεργέστατα καί τό περί τούς αιχμαλωσία ληφθέντας προμηθές τού αγίου 

καί κηδεμονικόν. 

Γεγονέ τις Επίσκοπος εν τή τών ’Άφρων χώρα κατά τήν Καρχηδόνα, 20 

ήν Φοινίκης “Ελληνες άποικον άναγράφουσιν, Κυπριανός τήν προσηγορίαν, 

τον βίον ναι μήν καί τον λόγον κατ’ επίσκοπον εκπονούμενος. Οΰτος άναχθείς 

έκεΐθεν σκοπόν τής Ικπλοίας τήν βασιλίδα τών πόλεων προύθετο. Πνευμάτων 

δέ μάχη, δυσπλοία περισχεθείς ταΐς περί τήν Ελλάδα δυσχωρίαις προσίσχει. 

Ούτω δ’ άποδράς τον εν ύδασι, τον κατ’ ήπειρον ού διέφυγε κίνδυνον- βαρ- 25 

9 έτι γε Β: εΐ γε β 11 πίστωσιν Β: πίστιν Ο 13 έλπίδος Β 15 προ τής ίπικε- 

φαλίδος -(- Ι' τό χ/φον β 21 Φοινίκην Β 

Κώδ. Βαροκκιανδς 148 φύλ. 276 — Β > 

Σημείωσις. Αί αυτολεξεί υπό του διασκευάσαντος τό κείμενον τοΰ 

Νικήτα παραληφθεΐσαι φράσεις διακρίνονται διά πλαγίων στοιχείων. 

Θαύμα του μεγάλου Δημητρίου, Περί τής αιχμαλωσίας τοΰ Επισκόπου. 

Επίσκοπός τις όνόματι Κυπριανός, κατοικών εν τή τών 'Άφρων χώρα 

τής Καρχηδόνας, οντος άναχθείς μέλλων εν τή βασιλευούση πόλει, γέγονεν 

έν τή θαλάσση πν(ενμάτ)ων καταιγίδι, έσώθη ταΐς περί τήν Ελλάδα καί 

βάρβαροι τινές διήληζον αυτήν καί λάφυρα λαβόντες πλεΐστα, συνέπλευσεν 5 
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βάροις γάρ έγκυρη σας ληϊζομένοις αυτήν, μέρος λάφυρων εκείνο ις τοΐς συμ- 

πλεύσασιν άμα γέγονε και αυτός και τής ελευθερίας τό δυσφορώτατον, την 

δουλείαν, ήλλάξατο. Και θαυμαστόν οΰδέν* παραδίδονται πολλάκις αμαρτω¬ 

λών καί δίκαιοι ταις χερσίν. ούχ ΐνα εκείνοι, φησί, τιμηθώσιν, άλλ’ ϊν3 * ούτοι 

δ δοκιμασθώσιν. Δουλεΰων τοίνυν ό Κυπριανός καί τής βαρβάρου δουλείας 

τοϊς άνιαροΐς έταζόμενος, εποτνιάτα νυκτός και ημέρας, δεόμενος του θεού, 

μή πέρα τής δυνάμεως έκταθήναι τοΰτφ τον πειρασμόν, άλλα μεγέθει φιλαν¬ 

θρωπίας καί την έκβασιν τάχιον έπιδεΐν. Ό δέ 'τό θέλημα θεός των φοβου¬ 

μένων ποιων καί τής δεήσεως αυτών εισακουων καί σώζων αύτοΰς *’1 φθάνει 

10 και τούτου συμπάθεια την αϊτησιν. Καί έτι λάλουντος, ρΰστην αύτώ τής 

αιχμαλωσίας τον μέγαν έπιπέμπει Δημήτριον. Ό δέ άωρί παραστάς 

τών νυκτών, έλυσε τε πεπεδημένον καί εϊπερ, έφη, βουλοιο σώζεσθαι, 

ώ Επίσκοπε, έποιο σιωπή. Έρομένφ δέ τουτφ, 'τίς ει, κύριε,3 άπεκρίνατο* 

'στρατ ιωτών εις ό Δη μητριός, την τών Θεσσαλονικέων μέσην οικών, έν ή, 

1δ φησί, καί άπάξω σε την σιωπήν άσπαζόμενον.’ Καί ταύτα εϊπών, ό μέν 

ήγεΐτο, ό δ’ εϊπετο ήσυχη. Οΰτω δέ προϊόντες άψοφητί την τών βαρβάρων 

στρατοπεδείαν ώς τάχιστα ύπερέβησαν, τής τε περαιτέρω τοσούτον προήλθον 

πορείας δσον παρέσχεν ισχύος ό αφηγούμενος. Ούκ εις μακράν δέ λοφία 

τινι συνηρεφεΐ τής όρθρίου ήδη ύποφαινούσης αυγής άπηντήκασιν. Καί 

20 ο μέν ήδιστος οδηγός άπήει εξ οφθαλμών, ό δέ, όπερ ήν συμβαλών ό Έπί- 

1 ψαλμ. 144,19 

6 έποτνιάτω Β 10 συμπάθειας ζ) 13 προ του Κύριε + ώ β 15 ταΟτ’ Β 

καί αυτός ώς δούλος από τής ελευθερίας. Δουλεΰων τοίνυν ό Κυπριανός τής 

βαρβαρικής δουλείας, εδέετο τού θεού νυκτός καί ημέρας τού λυτρωθήναι 

τής πίκρας δουλείας. 'Ο άέ τό θέλημα Θεός έπιτάχιον δούς τοΐς φοβουμένοις 

αυτόν και τής δεήσεως αυτών εισακουων, φθάνει καί τούτον συμπάθειας την 

5 αϊτησιν καί ρΰστην τής αυτόν αιχμαλωσίας έπιπέμπει τον μέγαν Δημήτριον. 

'Ο δέ άωρί παραστάς τών νυκτών, έλυσε πεπεδημένον, φάσκων προς αυτόν, 

δπου βούλει σώζεσθαι, ώ "Επίσκοπε. 5 * * * * 10Ερομένω δέ τούτω, 'τίς εϊ Κύριε} 

άπεκρίνατο (ό) άγιος’ ' στρατιωτών εις ό Δημήτριος, έφη, την τών Θεσσαλο- 

νικαίων μέση οίκων, εν ή, φησί, καί άπάξω σε την σιωπήν άσπαζόμενον . 

10 Καί ταΰτα εϊπών, έπορεύοντο την τών βαρβάρων στρατοπαιδείαν ώς τάγματα 

έπορεύθησαν. Πορευόμενοι δέ άμφότεροι κατήντησαν έν τόπω τινί, αυγής 

έπιφαινούσης, καί ο άγιος άπήει εξ οφθαλμών τού Επισκόπου, παραγγείλας 

αύτφ, την ημέραν ήρεμεϊν, την δέ νύκτα όδοιπορέϊν διά τό έπίβονλον τών 

βαρβάρων. Ό δέ Επίσκοπος Κυπριανός εποίει πάντα τά διδασκόμενα υπό 

5 έπιμπέπει τό χ/φον, εκ παραδρομής 

σκοπος, δι’ ημέρας μέν βούλεσθαι τον άγιον ήρεμεϊν, νύκτωρ δ3 όδοιπορέϊν 

καί ταύτη τό έπίβουλον τών βαρβάρων διαδιδράσκειν, έμενε κρησφύγετον 

έρυμνόν την νάπην ποιούμενος καί ταϊς αύτοψυέσι τών βότανών τή γαστρι 

σχεδιάζων την τράπεζαν. Τής δέ γε νυκτοπορίας ούτως εαυτόν ανακτώμενος, 

ώρυλόγει φιλοπονάίτερον προς εσπέραν τον οδηγόν έκδεχόμενος, καθ’ ήν δή 5 

καί προσήει ό άγιος, άναδεικνύς εαυτόν τώ έπικαλουμένω καί τής πορείας 

άπήρχετο· ό δ3 εϊπετο πρόθυμος άνεκλαλήτοις φωναΐς τον κηδεμόνα Θεόν 

καί τον άγιον άνυμνών, πεπεδημένης τής γλώττης τώ έπιτάγματι. Καί οΰτω 

γε ποιούντες επί δλας ημέρας όκτοδ νύκτωρ μόνον τής οδοιπορίας άπιόμενοι, 

τή έσχάτη άγχού πού τε τής τών Θεσσαλονικέων κατήραν νυκτί, ένθα δή 10 

καί Κυπριανού τό πλήρες τον καλόν συνοδοιπόρον καί οδηγόν διίστησιν 

ή αυγή, οΰτω παραδόξως τής δεινής αιχμαλωσίας έκλυτρωσάμενον. Ό δέ 

μονωθείς ήσχαλλε μέν την ζημίαν ού φέρων τού σωτήρος καί οδηγού, εΐσήει 

δ’ δμως προκειμένην την πόλιν ορών καί τον στρατιώτην περιιών έζήτει 

Δημήτριον καί τόν οίκον εκείνου περί τό μέσον τής πόλεως. Πολλών δέ 15 

πλείστους ύποδεικνΰντων, εις γνώσιν ούδεΐς ήν ό άναφερόμενος. Τότε δή 

είς τόν τού αγίου παρήει νεών καί τή είκόνι τού αγίου ιό είδος τού σώματος 

συμβαλών, χαρά καί θάμβει σύμμεικτος ήν καί τά δάκρυα προέτρεχε τής 

φωνής καί αφασία πεπέδητο. Μόλις δ’ άνενεγκών έξ ηδονής παθαινόμενος 

θεοκλυτών ούκ έπαύετο τώ σοόσαντι άνθομολογούμένος. Έφ3 φ δή τόν τε 20 

Αρχιεπίσκοπον καί πάντα συνδεδραμηκέναι τόν όχλον καί κοινή πάντας 

δοξάσαι τόν Κύριον καί τόν άγιον, εφ’ οίς άκηκόεσάν τε καί ειδον αυτόν τε 

1 ήρεμαν 3 βοτάνων ^ 7 προθύμως κατ’ άρχας εν ξ), κατόπιν προσθέτει ό ίδιος 

γραφενς τό ο νπεράνω τον ω 

τού άγιου, έπιτρεφόμένος τοΐς εφυέσιν τή γή βότανών, τή ήμερα καί τή 

νυκτί την πορείαν ποιούμενος, επιφαινόμενος ό άγιος την οδόν Ινδεικνύμενος 

τφ Επισκοπώ καί τφ θεώ άνεκλαλήτοις φωναΐς ευχαριστών καί τόν άγιον 

άνυμνών, επί δλας ημέρας οκτώ. Φθάσας δέ την τών Θεσσαλονικέων γην 

έζήτει Δημήτριον τόν στρατιώτην τόν συνοδοιπόρον αυτού καί τόν οίκον 5 

αύιού τόν όντα περί τό[ν] μέσον τής πόλεως. Πολλών δέ πλείστων ΰπο- 

δεικνύντων, είς γνώσιν ονδείς ήν ο άναφερόμενος τό ζητούμενον. Τότε δή είς 

τόν τον άγιου παρήει ναόν καί τή είκόνι τον αγίου τό είδος του σώσαντος 

συμβαλών, χαρά καί θάμβει σύμμικτος ήν καί τά δάκρυα προέπεμπεν τής 

φωνής, ούκ έπαΰετο τώ σώσαντι άνθομολογούμένος, ώστε συναχθήναι τον τε 10 

Επίσκοπον τής αυτής πόλεως καί όχλου πολλού καί κοινή πάντα δοξάοαι 

τόν Κύριον καί τόν άγιον αυτού Δημήτριον άκούσαντες καί ειδον οτι ό Έπί- 

4 Θεσσαλο νίκα ίων χίφον 9 προέμπεπεν χ/φ ον ώς και ανωτέρω 342,5 προμπέπει. 
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τον παραδόξους οΰτω των βαρβάρων διά του αγίου άνασωθέντα Επίσκοπον 

επιεικώς φιλοξενήσαι και άνακτήσασθαι, ως τηλικούτου γεγενημένον τοΐς 
πάσι διάκονον και. αύτάγγελον θαύματος. 

/Περί του πορισμοΰ των μαρμάρων] 

5 15. Ούτω μέν ούν τής αίχμαλιοσίας τον Κυπριανόν ό μέγας Δη μητριός 

διεσώσατο. “Οπως δέ πάλιν και συνεφήψατο τούτφ περί ευκτήριου ύλην 

έκπονουμένφ διαληπτέον. Διδάσκει γάρ καί τουτί τό θαύμα, ώς οΰ μόνον εξ 

αναγκών ρυόμένος έπιφαίνεται τοΐς πίστει καλουσιν ό άγιος, άλλα και τοΐς 

θεοφίλέσι τών έργων ούκ αναδύεται συνεφάπτεσθαι, εν τε τοΐς άπόροις 

10 πόρους διδους και τά τής χρείας δαψιλευόμενος. 

Άναχθείς τοιγαρουν εκ Θεσσαλονίκης αυτός οΰτος Κυπριανός ό Επί¬ 

σκοπος, τή τε βασιλίδι κατάρας τών πόλεων, προς ήν καί την ορμήν άνωθεν 

είχε, διοικησάμενός τε καί πέρας τοΐς κατά νουν έπιθεϊς έν αυτή, επεί τώ 

ποιμνίω αΰθις καί τή πατρίδι άποκατέστη, τή θαυματουργώ χειρι του αγίου 

15 διασωθείς, έ'γνω λύτρα δούναι τώ σώσαντι, εύκτήριον επί τώ όνόματι αυτού 
δομησάμενος. 

16. Καί τά μέν άλλα τών έργων πέρας έσχε τώ ευκτήρια) σπουδής καί 

πίστεως ύφηγησαμένης.αγιοπρεπούς. Περί κιβωρίου δέ καί άμβωνος ποτνιω- 

μένφ έπιφαίνεται κατ’ δναρ ό άγιος καί φησι προς αυτόν. "Τό νυνί πλοΐον 

20 τώ λιμένι προσσχόν, οσα διά φροντίδος σοι τών μαρμάρων έστίν έπιφέρεται, 

2 τηλικούτον Β 4 προ τής έπικεφαλΐδος + ΙΑ' τό χ/φον β 6 συνεψήψατο Β 
9 συνεψάπτεσθαι Β 11 άναΟεΐς β 14 τή * οιη. Β 18 ύφηγησαμένης οογγ. ] 

άφηγησαμένης βΒ [ κιβυυρίου Β / δέ οω. Β 19 έπιφαίνηται Β 20 σοι οπ. β 

σκοπος Κυπριανός έσώθη έκ τής δεινής αιχμαλωσίας τών βαρβάρων, βοήθεια 
καί οδηγία τού μεγάλου Δη μητριού. 

Άναχθείς τοιγαρουν εκ Θεοσαλονίκης ό αυτός ’Επίσκοπος Κυπριανός, 

τη τε βασιλίδι κατάρας τών πόλεων, προς ήν και την ορμήν άνωθεν είχε, καί 

5 κατά νοϋν επιθείς εν αύτώ, πώς διεσώθη έκ τών (βαρ)βάρων τη θαυμα¬ 

τουργώ χειρι τού άγιον Δημητρίου, εύκτήριον επί τώ όνόματι τού αγίου 
δομησώμενος. 

Καί τά μεν άλλα τών έργων πέρας εσχεν τφ ευκτήριο), σπουδή καί πίστει 

μεγάλη είχεν, περί κιβωρίου καί άμβωνος μαρμάρων ποτνιωμένφ έπιφαίνεται 

10 κατ δναρ ό άγιος καί φησι προς αυτόν ' Επίσκοπε, τό νυν πλοιον τώ λιμένι 

προσσχόν, δσα διά φροντίδος τών μαρμάρων έστίν έπιφέρεται καί όσα βονλ-ο- 

μένφ σοι τά τής χηρείας άγόρασον’. ζΟ δέ Επίσκοπος τό προμηθές τον άγιον 

1-2 βοηΰείαι καί όδηγείαι τό χ/φον 
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κάκ τούτων βουλομένφ σοι τά τής χρείας προσπορισθήσεται3. Ό δέ τό προμη¬ 

θές τού αγίου ύπερθαυμάσας καί ώς ταύτη συνευδοκεΐ τή οικοδομή έφησθείς 

καί μάλιστα τώ εύρήματι, εΰχαριστίαις ώς τό είκός τον χρηματίσαντα έθειά- 

σατο, θάττόν τε πρόσεισι τώ ναυκλήρψ καί παντοδαπώς λιπαρών προσεφέ- 

ρετο, ώλ'ητών ών έπιφέρεται μαρμάρων έπιτυχεΐν. 3Αλλ’ εις μάχην εωράτο 5 

τά πρώτα πονών, πάνχη τού ναύκληρου διακρουομένου την αΐτησιν καί 

μηδ’ εχειν τι τών έπιζητουμένων ίσχυριζομένου ή έπιφέρεσθαι άντικρυς. 

Ό δέ άγιος άνιωμένφ τή αποτυχία τφ Έπισκόπφ, ώ τού θαύματος, 

έφίσταται πάλιν δεύτερον καί φησι τηλαυγέστερον τή πρώρα μέν τού πλοίου 

έναποκεΐσθαι τά μάρμαρα, έκαστον έξονομάσας ώς εΐχεν είδους καί σχήματος, 10 

επ’ όνόματι δέ τού αδελφού καί συμμάρτυρος Βίκτωρος ώνηθήναι, αύτώ 

δ’ εκείνον ταύτα δωρήσασθαι νΰν ώς κατά την βασιλίδα τής τούτων χρείας 

εύρεθείσης, έκείνω καί πληρωθείσης, άνειπεΐν τε ταύτα τώ τής νεώς αφηγού¬ 

μενο) σαφώς· ούτω τε πεΐσαι καί λήψεσθαι. “Ο δή καί γεγένηται. “Αμα 

γάρ τώ δι* οπτασίας θείας άποκαλυφθήναι ταύτα διακούσαι τον τής νεώς 15 

αρχηγόν τά τ’ άλλα, τήν τε θέσιν καί την ποιότητα, έπιδούναί τε συν προ¬ 

θυμία πολλή καί άντιλαβεΐν μετά τού ποσού καί τήν τού αγίου εΰμένειαν. 

Ούτως οίδεν ό τό παν άμα Θεός οίκονομών τά τε κατά μέρος καί τά 

καθ3 έκαστον τούς έπικαλουμένους αυτόν, ου μόνον σωζειν εν αλήθεια, 

αλλά καν τοΐς εύαρέστως αύτφ τελουμένοις έργοις συνεκπονεΐσθαι διά τών 20 

αγίων αυτού καί άντιλαμβάνεσθαι. 

5 έωρατο οογγ. ] ώράτο βΒ 11 δέ οπι. Β / ώνηθήναι οογγ.] έωνηθήναι βΒ 
13 άνειπεΐν-}- δέ Β 

νπερθανμάσας καί ώς ταύτη συνευδοκεΐ τή οίκοδομεΐ εΰχαριστίαις τον άγιον 

έδοξολόγει, τή επαύριον πρόσεισι τώ νανκλήρω παντοδαπώς λιπαρών προσε- 

φέρετο, ώνητών ών έπιφέρεται μαρμάρων έπιτυχεΐν. Άλλ’ εις μάτην ώράτο 

τά πρώτα πονών, ότι μηδένα τα>ν έπιζητον μένων έπιφέρεσθαι, είδεν Θεός. 

Ό δέ Επίσκοπος άνιώμενος τή αποτυχία τών μαρμάρων, ώ τού θαύμα- 5 

τος, επιφανείς πάλιν δεύτερον ό μέγας Δη μητριός, φησίν τηλαγεύστερον, 

τή πρφρα μέν τον πλοίου έναποκεΐσθαι τά μάρμαρα, έκαστον έξονομάσας 

ώς εΐχεν είδους καί αγήματος. 'Άμα γάρ τώ δι οπτασίας πάλιν άκηκοώς 

θείας, ευθέως πάλιν επί τήν νεώ εύθυδρομήσας, τφ ναυκλήρφ καί τφ άρχοντι 

πάντα έξηγησάμενος, τήν τε θέσιν καί τήν ποιότητα, ο μή γέγονεν καί μετά 10 

προθυμίας πολλής καί φόβου λαβών αυτά, ηύχαρίστει τώ θεφ καί τήν τον 

αγίου εΰμένειαν, πώς ό θεός οικοδομών καθ’ εκάστην σημεία τοΐς καθαρώς 

πιστεύουσιν έν τοΐς άγίοις αυτού. 

7 έναποκείσται εχει τό χ/φον 
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[Περί τής λοιμώδους νόσον τής πόλεως] 

17. Άλλ’ αί μέν εις τούς καθ’ έκαστον αφέσεις των ιαμάτων του 

θεομάρτυρος και αΐ των παραδοξοπο ιών θαυμάτων ένέργειαι, ώς από πολ¬ 

λών είπεΐν όλίγας, τοιαύται. Ίδωμεν δέ όπως και τφ κοινφ τής πόλεως 

5 κινδυνεύοντι οίάν τινα χεΐρα δρέγων τό προμηθές θαυματουργόν άνεκτήσατο. 

Λοιμός ήν και τών πώποτε μνημονευόμενων ό φθαρτικώτατος, ουδέ γάρ 

ουδέ μέθοδόν τινα εις επικουρίαν τώ πάθει ο ιόν τε ήν έξευρεΐν. Έκαμνε 

δέ η πόλις τώ άπηνεΐ καί άδυσα>πήτφ τής νόσου καταχωνευομένη τον υγρόν 

ώς έ'οικε τηνικαύια τον τών ένοικουντων και διαλελυμένον βίον καυτήρος 

10 δίκην τούτον άναξηραίνοντος τού αγαθού δεσπότου καί ιατρού τών ψυχών, 

ος από τε τών δεξιών οπλών καί αριστερών άποστολικώς φάναι πάντας 

προσάγεσθαι βούλεται. Ούτος την πόλιν έπινεμόμενος, πρώτα μέν την 

νεολαίαν άπήγεν, τούς φύσαντας καί μάλλον πταίσαντας διά τών άκάκων 

τής κακίας ανακαλούμενος, κάκείνους διά τής απαγωγής φθόνων άθιγεΐς 

16 εις σωτηρίαν προσλαμβανόμενος, ινα καί φιλανθρωπίαν την τιμωρίαν ποιή- 

σηται, ώσπερ εκείνου τρόπος. Έπειτα δέ τό πάθος καί τών έν ηλικία: καθή- 

πτετο αΐσθησιν εναργή παρεχόμενου τών σφετέρων πρακτέων αύτοις, έπεί 

μή τή πληγή τών παίδων βελτίους γενέσθαι προείλοντο. Τότε τοιγαρούν 

κατά τον πάλαι άγνώμονα Ισραήλ, ή φησι τά θεία λόγια, 'όταν άπέκτεινεν 

20 αυτούς, τότε εξεζήτουν αύτόν’ 1 καί ούτοι πανδημεί πάντες θραυσθέντες, οί μέν 

τφ φόβφ, οί δέ τή π?ιηγή τό τού αγίου κατειλήφασι τέμενος, οίμωγής τε 

άπαν κωκυτού καί θρήνων πληρώσαντες, θερμοΐς επεκαλούντο τοΐς δάκρυσιν 

άλεξίκακον αύτοις έφικέσθαι τον μάρτυρα, «οίδας, άγιε, λέγοντες τής φύσεως 

την ασθένειαν οίδας τού δεσπότου καί δημιουργού την εύμένειαν καί ώς 

25 αεί την κρίσιν ελέω κιρνά, ώς υίοΐς τοΐς άμαρτάνουσι προσφερόμενος, παι- 

δεύων καί πάλιν ΐώμενος· κατ’ εκείνον δή καί αυτός έλεήμων καί συμπαθής, 

φιλόπολις καί φιλόπατρις- οίς δή καί ημείς πεποίθαμεν καί αυτός τών άλλων 

διενηνοχέναι μαρτύρων ήγάπησας υπέρ ταύτης την λόγχην, τό αίμα, τον 

θάνατον προβαλού. ’Ίσμεν ώς θάττόν σε μετά τούτων δυσωπηθήσεται καί 

30 θάττον εποχετευσει τον έλεον. Άλλ’ απαιτείς τών εσφαλμένων ήμΐν την 

διόρθωσιν; μαρτυρίου έχεις τά δάκρυα τής επιστροφής άπαράγραφον, την 
νηστείαν, τον εις τούς χρήζοντας ελεον τών ομογενών». 

1 Ψαλμ. 77 , 34. 

1 ο προ τής επικεφαλίδας άριθ. ΙΒ' εις τό χ['φον β απεκόπη νπό τον βιβλιοδέτου 3 αί 

οιυ. Β 5 οιαν οογγ. ] οΤα βΒ θαυματουργών β 9 τον 2 0πι. Β 10 τούτον οογγ. ] 

τούτω βΒ 15 είς σωτηρίαν-|-πρός σωτηρίαν Β 16 ώσπερ οογγ. ] δσπερ ΟΒ 20 

εξεζήτουν β έζήτουν Β 30 άποχεχεύσει Β 

18. Καί ή μέν ίκετεία τοιαύτη. Τί ούν ο ικετευ ό μένος; άρ’ άπώσατο 

τούς ίκέτας μαστιγουμενους ορών; άρα έβδελύξατο τών ημαρτημένων αύτοις 

τό μέγεθος, ό μέχρις αίματος πρός την αμαρτίαν άντιπαραταξάμενος; ο καί 

λαμπρά κατ’αυτής έγείρας τά τρόπαια τούς ήττημένους αυτή; Ού'μενουν άλλ’ 

ευθύς την πρεσβείαν έκίνησεν, έστη καί έξιλάσατο καί τούς θείους εκβίασα- 5 

μένος οίκτιρμούς τώ μεγέθει τής παρρησίας τής θείας ψήφου κεκίνηκε 

τό ακίνητον παραυτίκα γάρ ή θραύσις κεκόπακε καί τό λοιμώδες καί φθορο¬ 

ποιόν πάθος εντός ημερών ολίγων τής πόλεως άπελήλαται. Πώς καί τίνι 

τρόπφ; Αυτός εκείνος ό θειος μάρτυς πρέσβυς, ό άκαταίσχυντος αυτουργός 

τής θείας άφέσεως τοΐς νοσούσιν Ιφίσταται καί οίς μέν έδόκει ήμέρω καί 10 

κεχαρισμένψ περιοδεύειν τφ ό'μματι παραυτίκα τε ραίσαι την νόσον έποίει 

καί πρός υγείαν άνάγεσθαι. Οίς δέ σκυθρωπώ καί οίκτίστφ παροδεύειν 

έφκει τω σχήματι εξοδεύειν εγνώριζεν καί μετ’ ού πολύ τό έργον έφείπετο. 

Κάντεύθεν ένί τώ τής εμφανείας φαρμάκφ, καν έν διαφόρψ εκατέροις τ<ή 

σχήματι τό λυσιτελές έπρυτάνευε, τοΐς τ’ άπολυομένοις τού βίου καί τοΐς 15 

περιεΐναι έτι συγχωρηθεΐσι, την δι’ έξαγορεΰσεοος καί ελεημοσύνης σωτη¬ 

ρίαν όδοποιούμενος. Ούτω δή την τών ημαρτημένων εΐσπραξιν τοΐς πολίταις 

ό θείος μάρτυς τώ άπλέτω τής παρρησίας είς σωτηρίαν μετεσκευάσατο. 

[Περί τής Χύσεως τον Χαμόν τής πό)<.εως] 

19. ’Άθρει δή καί έτερον θαύμα ό ταύταις ταΐς θεουργίαις έπεντρυφών, 20 

δι’ ού τφ κοινφ τής πόλεως καί είσαύθις ό θειος μάρτυς την σοπηρίαν 

εβράβευσεν. 

Καιρός ήν έτερος, δτε λιμός παρά πάσαν προσδοκίαν έπικατειλήφει 

τήν πόλιν άθρόων τών καρπών απάντων έκ τίνος άποφθαρέντων θεομηνίας. 

Τότε καί τό δαυιτικόν εκείνο προσφόρως έλέγετο- 'πλήν τοΐς όφθαλμοΐς σου 25 

κατανοήσεις1 καί άνταπόδοσιν αμαρτωλών ό'ψει· καί πας τις ταΐς ίδίαις άμαρ- 

τίαις τήν αιτίαν περιτιθέναι’ τφ λογίφ ύπεμιμνήσκετο, καί οΐας απονέμει 

τάς χάριτας κατεμάνθανε τό δύσοσμον τής αμαρτίας όσφράδιον καί δσης 

άγανακτήσεως παραίτιον γίνεται 'τφ άνάγοντι τήν χεΐρα καί έμπιπλώντι 

παν ζώον ευδοκίας2’. Τό γούν ολέθριου εκείνο τού λιμού πάθος καί χειμέ- 30 

ριος προφθάσασα ώρα όλεθριοιτερον κατεσκεύασε. Ταΐς γάρ άντιπνοίαις τών 

σφοδρότατων άνεμων απλωτόν θεμένη τό πέλαγος, τά τε σιτηγά τών πλοίων 

άπεΐρξε καί τούς τής ζωής πόρους άνεπινοήτους παρυπεστήσατο. Τφ βάρει 

1 Ψαλμ. 90,8 

2 Ψαλμ. 144, ι6. 

7 κεκόπακε ουι. β 19 ο προ τής έπικεφαλίδος αριθμός ΙΓ' άπεχόπη νπό τον βιβλίο· 

δέτον 24 άθρώον Β 32 άνεμων οαι. β | άπλετον Β 
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τοιγαρούν του λιμοΰ των ένόντων απάντων έπιλιπόντων καί τφ άμηχάνφ 

τοί5 πορισμού, τραυματίας η δη λιμοί τούς πλείστους εΐχεν ή πόλις, τούς δέ 

και εκλειποντας. Τότε δή πάντες επί τον θερμότατον προστάτην καί οίκειό- 

τατον τής πόλεως, τον άθλοφόρον καταπεφεΰγασι λιταίς καί ίκετηρίαις έντεΰ- 

5 ξέσι τούτον έξιλ,ασκόμενοι εν άπόροις δούναι πόρον ζωηφόρον τοΐς κινδυ- 

νευουσι καί τον έπη ρτη μενον πρεσβεία "θερμή παρενεγκεΐν κίνδυνον. Τί δέ 

άρα τφ άγίφ παρέστη ποιείν τής ίκειηρίας τοιάσδε άποδοθείσης αύτφ καί 

τής πόλεως ουτω μετά γε θεόν άπάσης εκκρεμαμένης αυτού; τί δ’ άλλο γε 

η τον οικεΐον δεσπότην μιμήσασθαι θαυματουργών άμα καί τρέφων έν ερη- 

10 μία σίτου λαόν συνεργία τού πλάσαντος; Καί δρα τό θαυμαστόν. Πεζοπορεί 

την υγράν, διαθέει πελάγη μακρά έν βραχεί, παρά λιμένας τούς πόρρω 

φοίτα, ένθα πλεΐστα τών σιτηγούντων πλοίων ηύλίζετο, τάς απαίσιους έκτρο- 

πας τών πνευμάτων έκκλίναντα- τοίς ναυπηγοΐς έμφανίζεται, γνωρίζει την 

χρείαν, τό όνομα τό τής πόλεως, κατεπισκήπτει παρά ταύτην καταίρειν ως 

15 τάχιστα, επαγγέλλεται προπορεύεσθαι κατευθΰνειν τάς τρίβους καί τό πνεύμα 

αισίως όχετηγεΐν καί ώς κατά σκοπόν αύτοΐς άπαντήσοι τής εμπορίας τό 

ο'φελος, λιμού την πόλιν πιέζοντος. Καί εΐπών έπεισε καί τάς υποσχέσεις 

έπερανεν. Όφθαλμοφανώς δηλαδή καθορώμενος αυτός εκείνος επί πολύ 

προπορευόμενος τών νεών καί πεζεΰων τό πέλαγος κατά τον Κύριον Ιησούν 

20 καί θεάνθρο)πον, ί'να δή καί τήν θείαν αυτού πρόρρησιν επί τών έ'ργων 

πιστώσηται, ή, φησίν, 'α εγώ ποιώ, κάκεΐνος ποιήσει καί μείζονα τούτων ποιήσει5. 

Τούτοις μέν ούν τοίς έξαισίοις ήγήμασι καί όράμασιν οί πλωτήρες θαρ- 

ρησαντες συν ευθυμία τον όρμον κατέλαβον καί τή ή ιόνι προσσχόντες τής 

πόλεως τά τού αγίου θαύματα άνεκήρυξαν, τή τε διαπωλήσει τού σίτου τήν 

25 τού λιμού λύμην κατέπαυσαν καί τούς ευχαριστηρίους συνάμα πόλει πάση 

τφ ευεργέτη προσένειμαν καθεξής τε τοΐς έντυγχάνουσι, τά θ’ όραθέντα καί 

άκουσθέντα διαπρυσίως έκέκραγον, τον άγιον έκθειάζοντες καί κοινή πάντες 
τά τής σωτηρίας έπανηγύριζον. 

[Περί της κυρίας Ευταξίας] 

30 20. Τοίνυν καί έτερον, τφ μέν εϊρημένω ακόλουθον θαύματι όσον επί 

τή τού κοινού σωτηρία τής πόλεως, ου ταύτόν δέ τή υποθέσει, άλλ5 έτερον, 

ο λόγος εκδιηγείσθω καί τοΐς ωσίν υμών ένηχείτω κατά καιρόν, [τούτων γάρ 

ό καιρός, έπεί καί ή μνήμη τού μάρτυρος, ώσπερ οψα διάφορα έν πολυτελεΐ 

1 Ίω. 14 ΐ2- 

1 τοιγαροΰν Ο τοίνυν Β ( έπιλειπόντων οοα. β 4 ίκετηρίαις οοιτ.) ίκετηρίοις βΒ 

8 μετά οτπ. β 9 θαυματουργεΐν Β 21 πιστεύσηται Β 24 θαύματα άνεκήρυ¬ 

ξαν Λ3 Β 29 προ τής επικεφαλΐδος -)- ΙΔ' τό γτειρόγραψον β 

Νικήτα αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, έίς τά θαύματα τοΰ άγ. Δη μητριού. 349 

πανδαισία προτιθεΐσα τάς διαφόρους ταίν θαυμάσιων υποτυπώσεις καί πνευ¬ 

ματικούς κατευφραινούσα καί προς ουρανόν έ'λκουσα, δθεν καί τήν χάριν 

τούτων άντε ίλη φε τής ένθέου βιοτής ό συγκαλέσας καί τής άθλήσεως. Έχει 

δέ ούτως]. 

Χαλεπός ήν είσαΰθις ό τότε καιρός, χειμώνα δεινόν έπισείσας ταΐς πόλεσι 5 

φ καί χειμώνα πολέμων έμφυλίων και στάσεων, σχεδόν άπασών κατ’ άλλήλων 

έγειρομένοον τών πόλεων καί εις έμφυλίους πολέμους συρρηγνυμενών τοίς 

έσπερίοις δέ καί μάλλον κλίμασιν έπεπόλασε τό κακόν. Τούτο Θρακών καί 

Μακέδόνων τάς πόλεις έπινεμόμενον, έπολιόρκει τούς ένοικούντας καί από¬ 

ρους έξ εύπορων καθίστη τούς πλείστους αυτών. Τούτο δέ τό λυπρόν τών 10 

στάσεων δρμημα, όδφ προϊόν άγχού που καί τής τών Θεσσαλυνικέων καί 

ήμετέρας έγένετο. Ναι μήν καί κατ’ αυτήν τήν πόλιν ώδίνετο συγκλύδων καί 

άναγώγων άνδρών πειρωμένων άνασείειν αυτήν καί τάς τών εύπορων ούσιας 

άλόγως ούτω καί αυτονόμους άμφοτέραις άντλεΐν. Καί ταύτα τίνες; οί κηφή¬ 

νες τφ ό'ντι καί άπορώτατοι καί προς τά συνήθως τούτοις επόμενα χωρείν 15 

ετοιμότατοι, πολέμους έμφυλίους φημί καί σφαγάς τών δσοις παρασταίη άντι- 

ποιείσθαι τών διαφερόντων αύτοΐς καί άντέχεσθαι. Ύπετόπαζεν ούν άπας 

από τούδε καί προεώρα άγχίθυρον δσαι ώραι τήν έπανάστασιν. Καί οί μέν 

προς άμυναν ηύτρεπίζοντο, δσοις μηδέν έπίπροσθεν ήν τών περιπεζίων καί 

χαμερπών, μηδέ μέγα τι ψυχή, ής ούδόλακ ό κόσμος αντάξιος· οί δέ τάφοις 20 

V καί φρέασι τά τιμαλφέστατα τών προσόντων κατωρωρύχεισαν ά'λλοις ήδίων 

ή μετανάστασις τής πατρίδος έδόκει καί ή φυγή προμηθουμένοις ταύτη δια- 

δράναι τον ύφορώμενον κίνδυνον. Τό δ’ ευσεβές μέρος τής πόλεως καί πείρα 

τού αγίου μεμυημένον τής άντιλήψεως προσφεύγουσιν ώς αυτόν, καθικε- 

τεύουσι δάκρυσι καί εύχαΐς κατευνάσαι τό προσδοκώμενον. 25 

21. Καί οί μέν ούτως· θέα <δέ) δή μοι καί τού αγίου τό προμηθές καί 

οίος εκείνος ταχύς ικεσίαν εΐσδέξασθαι, οΐκτειρήσαι πόλιν, εύθετήσαι λογι¬ 

σμούς λαών, κατευνάσαι θρούν εγειρόμένον καί εις ευταξίαν τά τής αταξίας. 

διασκευάσαι. 

Έπιφαίνεται γάρ τινι τών προσεδρευόντων τφ ίερφ τούτου καί θείω 30 

νεώ εύλαβεία καί αρετή τών άλλων προέχοντι, έναργέστερον δέ ή κατ’ δνει- 

ρον, ώς αύτός ό θεασάμενος διετείνετο. Έφη γάρ περί τό ιερόν κιβώριον 

τεθεάσθαι αυτόν γυναίφ τινί πάνυ αίδεσίμω καί εύσταλεί σπουδαίως προσ- 

^ ομιλούντα- τήν δέ ομιλίαν είναι πρεσβείαν θερμήν καί άξίωσιν, κυρίαν Ευτα¬ 

ξίαν τήν όρωμένην άποκαλούντα καί σπουδαίως πάνυ λιταζόμενον τήν πόλιν 35 

μή προλιπεΐν έν ούτω κινδυνοόδει καί απιστώ καιρφ, παραμένειν δέ γε ταύτη 
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μάλλον και τής οικείας προνοίας ή επωνυμίας είπεΐν οϊκειότερον μεταδιδό- 

ναΐ' εκείνης δήθεν άπαίρειν ήδη καί μάλα έπειγομένης, δόξαι τε οΰτω πει- 

σθήναι καί <συγ)καταθέσθαι τφ θερμφ τής πρεσβείας δυσωπηθείσαν. Τουτί 

δέ τό όραμα αυτός εκείνος τής οπτασίας συναγαγών εαυτόν, άριστα διακρί- 

5 νας καί συμβαλών, άπασιν εξηγείτο καί έπειθεν άποκάλυψιν εναργή ταυτα 

είναι τής προμήθειας του μάρτυρος, έξωθοΰντος μέν τής πόλεως την προσδο- 

κωμένην αταξίαν καί σΰγχυσιν, έγκαθιστώντος δέ την κυρίαν Ευταξίαν ταΰτη 
καί έφιζάνοντος. 

22. Ταΰτα μέν οΰν ό διορατικώτατος εκείνος άνήρ· ή δ’ έκτοτε τή πόλει 

10 προσγενομένη ευταξία καί ησυχία βαθεΐα αύτοΐς έ'ργοις τους λόγους του 

άνδρός έπεσφράγισε, πείσασα άπαντας ώς άοράτως ό μάρτυς αείποτε προμη- 

θεΐται τής πόλεως, εϊργων μέν τά δεινά καί άποκρουόμενος ήκοντα, άντεισ- 

φέρων δέ τά λυσιτελή καί σωτήρια καί μάλισθ’ όταν όρώη των ένοικοΰντων 

τά πλήθη διά βίου καί πολιτείας ορθής προς αυτόν καί τό θειον άνατεινόμενα. 

15 Τηλικουτοις τροφείοις, τοιαυταις ταΐς άμοιβαΐς ό θείος μάρτυς τό φίλον 

έδαφος, την πατρίδα τιμά· τιμήσει δέ καί έ'τι καί ισχΰσει πρεσβευων υπέρ 

ημών, εϊπερ καί ημείς των αυτού διδαχών κατακοΰοιμεν, δι’ ημάς γάρ έγράφη, 

καί τον εκείνου βίον καί τρόπον όλοσχερώς έκμιμώμεθα. Χαίρει γάρ επί 

τοΰτω μάλλον καί γέγηθεν ή επί ταίς Ιγκοσμίοις καί εκ βασιλέων τιμαΐς, δτι 

20 μηδέ παρ’ εκείνοις φοιτάν αίτουμένοις, ήμΐν δέ προσμένειν εις αεί ήρετίσατο. 

/Περί τής αίτήσεως των λειψάνων τοΰ μάρτυρος] 

23. Μαρτυρεί δέ τφ λόγφ καί τό κατά συνέχειαν θαΰμα συγγεγραμμέ- 

νον, δτι τή έκμιμήσει μάλλον ημών οί θείοι μάρτυρες χαίρουσι τής σφών 

αρετής ή ταΐς ΐδίαις τιμαΐς τε καί άναρρήσεσιν.Άλλά προσεκτέον τώ θαΰματι. 

25 Παρέστη ποτέ καί ήρεσεν Ίουστινιανφ τώ μεγάλω καί άοιδίμω έν βασι- 

λεΰσιν, αοίδιμον δέ τοΰτον πλέον τής άλουργίδος καί τοΰ διαδήματος έναπέ- 

δειξεν ή τών απανταχού γής άνέγερσις θείων καί σεβασμίων σηκών, απάντων 

δέ μάλιστα τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει δομηθέντος αύτφ επ’ όνόματι τής 

ένυποστάτου τοΰ θεοΰ Λόγου σοφίας, έργου τώ όντι θεουργοΰ καί άμιμήτου 

30 καί τά απ’ αίώνος άπαντα άποκρΰψαντος. Τώ άοιδίμω τοίνυν τουτω βασιλεΐ 

άκουτισθέντι ώς μαρτυρικών λειψάνων περιουσία πλουτίζεται ή τών Θεσσαλο- 

νικέων καί καθ’ ημάς, κελεύει τφ τηνικαΰτα ίεραρχοΰντι ταΰτης μέρος τι τών 

λειψάνων τοΰ χριστοφόρου μάρτυρος Δημητρίου εις αγιασμόν αύτφ έπαπο- 

στεΐλαι ψυχής, αφ’ ών καί οί τών ίαματοφόρων μύρων αέναοι ποταμοί πηγά- 

35 ζουσιν. Ό δέ τφ βασιλέως εΐκων κελεΰσματι καί τής παρακοής τον κίνδυνον 
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έκκρουόμενος, άνορΰσσειν τό έδαφος προΰθετο, μηδέ τής πάλαι προς Λεόν- 

τιον ’Έπαρχον γεγενημένης έπιμνησθείς προς τοΰ αγίου όμφής, έξείργοντος 

τής ίσης καί όμοιας κάκεΐνον ορμής, καί τοι γε αυτόν οντα τον πίστει θερμή 

τον περικαλλή τόνδε καί ουράνιον ναόν αύτφ άνεγείραντα, ευχαριστήριον τής 

ίάσεως. Εΰωνΰμως δέ καί έκ διαστήματος τής σεβασμίας σοροΰ τοΰ όρυγμα- 5 

τος άπαρξάμενος, ώς άν υποβρυχίου τής οπής καί οίον έκ πλευράς γενομένης, 

μήτ’ άνακαλυφθείη τά νόμω φΰσεως ήλίφ αθέατα, μήτε μην τό τής έπιφα- 

νείας εΰκοσμον διαλωβηθείη τοΰ τεχνουργήματος, ο κιβώριον ή συνήθεια 

οίδεν άποκαλεΐν. Έφ’ ικανόν δέ τοΰ ορύγματος προχωρήσαντος, ώς ήδη τή 

μαρτυρική καί θεοτιμήττο σορφ προσήγγι.σαν, οί τ’ εργαζόμενοι καί οί εΰχαΐς 10 

καί λαμπάσι τον θεόν καί τον άγιον ίλασκόμενοι έπιδοΰναί τι μέρος τών 

έαυτοΰ λειψάνων την βασιλέως πίστιν πληροφοροΰν, πΰρ άθρόον φωτοβο¬ 

λούν περί την τιμίαν καθωράθη σορόν καί φλόξ έκεϊθεν εξαλλομένη κατά 

στόμα τουτοις προσυπαντά, περαιτέρω προβήναι έξείργουσα, φωνή τε έκ τοΰ 

πυρός τό έξαίσιον καί τεραστικόν διηχηθεΐσα, τρανώς εφη 'παΰσασθε περαι- ΐδ 

τέρω πειράζοντες’. Άφ’ ών άρδην καταπλαγέντες τφ έδάφει τάς όψεις συνέ- 

μιξαν δάκρυσι δέ καί εΰχαΐς τό τόλμημα έξιλεα)σάμενοι, ύπήκουσαν τψ 

κελεΰσματι, χοΰν δέ μόνον έκείθεν λαβόντες, εις αγιασμόν άτε δή καί τοΰτον 

πιστεΰσαντες έσεσθαι, ώς άγιασθέντα τφ άγαθφ γειτονήματι τής αγίας καί 

άγιαστικής τών λειψάνων σοροΰ, περιδεείς άνήεσαν καί κατάφοβοι, πείρα 20 

καί άλλους τών άψαΰστων διδάσκοντες μή κατατολμάν· δν δή τίμιον χουν 

τφ ίερφ σκευοφυλάκιο) θησαυρισάμενοι, μέρος τι τοΰτου καί τώ βασιλεΐ εις 

αγιασμόν έξαπέστειλαν, τά συμβάντα καί είρημένα σημάναντες. 

Τοΰτο δή τό παράδοξον καί ό βραχύ μετ’ εκείνον επ’ εΰσεβεία βασιλεΰ- 

σας Μαυρίκιος δι’ επιστολής Θεοδοσίου τοΰ τηνικαΰτα ίεραρχοΰντος άναμα- 25 

θών, άπέσχετο τής τών λειψάνων τοΰ άθλοφόρου αίτήσεως καί τοι γε πολύς 

ών ζεοΰση πίστει περί τήν τούτων έξαίτησιν. Τοΰ χοός δέ μέρος αντί λειψά¬ 

νου δεξάμενος καί αυτός τής έφέσεως <(άπ)έστη καί τφ άγίφ προσφόρως τήν . 

ευχαριστίαν άπέδωκεν. 

24. Δέδειχε τοίνυν εντεύθεν πραγματικώς ό μέγας τοΰ Χριστού μάρτυς, 30 

ώς τοΰ μηδενός τιμάται τάς παρά βασιλέως τιμάς, άλλ’ ώσπερ ζών καί τον 

περίγειου τουτονί χώρον περιπολών ταΰτας ώς ψευδομένας διέπτυσσε τοίς 

προσέχουσιν, οΰτω καί μεταχωρήσας τών τήδε καί τών άκηράτων καί αιω¬ 

νίων έπιτυχών άποπέμπεται, ΐνα καί ήμίν αύτοΐς έργοις διδάσκαλος, ώσπερ 

λόγοις τό πρότερον καταστή, μή προς τάς τών ομογενών κεχηνέναι τάς άπα- 35 

τηλάς καί ρεοΰσας, προς τήν αληθή δέ καί άνω καί παρά τοΰ μόνου προσνε- 
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μομένην Θεού’ μηδέ τι μέγα οΐεσθαι τό κενόν τουτί δοξάριον και τον διαρ- 

ρέοντα πλούτον, άπερ οι θνητοί τοΐς θνητοΐς θνητά χαρίζονται πράγματα 
προς μόνα δέ τά μένοντα καί αιώνια διανατείνεσθαι, κάκείνων εφίεσθαι καί 
σπεύδειν, ώσπερ οί μάρτυρες εκείνων τυχειν διά τής αυτών έκμιμήσεως· ό δέ 

5 μάρτυρα έκμιμοΰμένος, ούδενός των εις αρετήν ήκόντων άπολειφθήσεται. 
Ταΰτης δέ κατορθουμένης καί τά γέρα τών μαρτύρων τοΐς κατορθουσιν έφέ- 

πεται καί 7] συν αύτοΐς μΐξις καί μακαρία κατάπαυσις, ιής ουδέν τιμαλφέστε- 

ρον τοΐς γε νουν έχουσι καί ποσώς τών θείων έπησθημένοις, ών δή καί ό 
ήμέτερος πολιούχος καί μάρτυς υφηγητής αεί καθίσταται καί διδάσκαλος καί 

10 ουδέποτε τής διδασκαλίας έκστήσεται, έως αν τοΐς αυτοί έ'ργοις καί λόγοις 
προσέχειν εθέλωμεν. 

I Ηερι τον εμπρηομον τον κιβωρίον και τής <51 αύτοΰ τών βαρβάρων διώξεως] 

25. Άξιον δέ μηδέ τά εν θαΰμασι θαύματα καί πέρα θαυμάτων σιωπή 
παρελθεΐν, δσα φιλοτιμότερόν πως καί οίκειότερον περί τον σεβάσμιον αυτού 

15 και ίαματοφόρον σηκον^ό άθλοφόρος είργάσατο, περί αυτό γόρ τής χαρμο¬ 

νής ζημιώσομεν τό κεφάλαιον, την τε πατρίδα καί τήν πανήγυριν, εϊ τά δια- 

φερόντως σεμνά σιωπή τι μη σό μέθα· υπερφυή μέν γάρ άπαντα καί λόγου 
κρείττω, έπεί καί ό διά τούτων υμνούμενος, άλλ= ΐσμεν αυτόν φιλανθρωπία 
καί τα παρ αξίαν μή άποσείεσθαι, ε’ί γε κατά δύναμιν είναι τήν ήμετέραν, 

20 άφ’ ής καί τό ζέον τής πίστεως ταλαντεύεται. Ούκαΰν καί περί τούτων διαλη- 

πτέον μή τι] άσθενείμ τοΰ λόγου, τφ μεγέθει δέ τών θαυμάτων προσέχοντας. 

°Αεί μέν ό κοινός τού γένους εχθρός τώ τοΰ φθόνου κέντρφ νυττόμενος, 

οίς νενίκηται κονισάμενος προς τον μάρτυρα, οίς οΐδεν άθανάτοις στεφανω- 

θέντα χαρίσμασιν, ών αυτός διαπέπτωκεν άϊδίως καί πολεμεΐν καί επιβου- 

25 λεύειν ου παύεται. Επειδή δέ μή προς αυτόν ισχύει άντοφθαλμεΐν τον 
διαφθονούμενον, πατήσαντα ήδη τή νίκη τήν αυτού κεφαλήν καί υπέρ τό 
σώμα γενόμενον, δπερ υπέρ ημών γεγενημένον καθ’ ημών εκείνος δολερώς 
άποκέχρηται, άν μή νήφωμεν κατά τής αυτού πόλεως καί τού σεβασμίου 
αύτοΰ ναού καί τής άνακειμένης αύτφ προς θεού ποίμνης, κινεί τάς επιβου- 

30 λάς καί ταΐς μεθοδείαις επιστρατεύει, εϊ καί περιτρέπει ταύτας ό θείος μάρτυς 
περιουσία δυνάμενος επί τήν αυτού κεφαλήν. Οία δέ τά τού εχθρού μηχανή¬ 

ματα καί οία τά τού αγίου θαυματουργήματα προσέχοντες ένωτίσασθε. 

26. Τό τών Σκλαβηνών έθνος, “Ιατρού δέ τούτο τήν περί τάς όχθας 
τού ποταμού νέμεται γήν, πλήθει τε πλεΐστον καί ηθών άγριότητι, άσπονδον 

1 μηδέ τι Β: μηδ’ ετι £> 3 διατείνεσθαι Β 12 προ τής έπικεφαλίδος + Ι<Γ τό χει¬ 

ρόγραφον £> 13 παοαπλενρως εις τό περιθώριον άναγινώακομεν εν β: έσφαλμένον τούτο 
εις το ανιίβολον, ιοδε δε εστι σώον- πδλ. τα λεχθέντα ανωτέρω οελ. 325 21 προσέχον¬ 

τας οογγ. ] προσέχοντες βΒ 23 εΐδεν β 

Νικήτα αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, είς τά θαύματα τοΰ άγ. Δη μητριού. 353 

καί άτίθασσον. Τούτο άπροόπτως καί πάσης αιτίας δήλτ)ς χωρίς μόνφ τφ 
έχθρφ στρατηγούμενον καταστρατεύει τής πόλεως. Λάθρα δέ καί άσυμφα- 

νώς έπήγε τήν στρατείαν λήσειν οίόμενον καί άθρόον άνεπαισθήτως ταΰτην 
έλεΐν ώς αφύλακτον. Βαρεΐαν δέ άγων καί αριθμού κρείττω τήν στρατιάν 
καί παν είδος έ'χουσαν μετά χειρας πολεμικών, προ ολίγων σταδίισν τής 5 

πόλεως κατεστρατοπέδευσεν, όσον τήν άποσκοπήν άποκροΰσασθαι καί 
διασκεδάσαι τήν έπιχείρησιν. 

27. Τοιοΰτος ό τού εχθρού λόχος τό έ'ξιοθεν. ’Άθρει δή κατά ταύτόν 
καί τον τής πόλεως ένδοθεν. Καί γάρ εν αύτφ τφ τού αγίου νεώ έμπρη- 

σθήναι τό ιερόν εξ αργύρου κιβώριον έτεχνάσατο δυοΐν ένεκεν ό παμπόνηρος- 10 

ενός μέν, ώστε καί τήν σεβασμίαν καί ιαματοφόρον κατακαήναι σορόν τού 
μάρτυρος, έτερος δέ, ΐνα τή περί τον εμπρησμόν ασχολία τών ένοικούντονν Β| 

λάθωσιν οΐ αύ(τοί) βάρβαροι καί αυτό άναιμωτί ύπερβήναι τό τείχος καί τήν 
πόλιν ώς ραστα δια(πορ)θήσαι. Άλλ’ ούκ έμελλε λήσειν τον άγρυπνότατον 
τής πόλεως φύλακα, τον εν π(ολέμοις) άήττητον μάρτυρα, ούδ’ έξαιτήσαι 15 

τούτοις ό ήττημένος αυτόν εν άκαρεΐ γάρ ούτωσί πως ό θειος μάρτυς κατε- 

στόρεσεν άπαντα. Τον γόρ εμπρησμόν τούς πολίτας έγείρας καί τή πολυχειρία 
αυτών καί ύδραγωγία τό πύρ κατασβέσας κατεργασάμενον ήδη τού κιβουριού 
τον άργυρον καί ώς ύδωρ επί τού εδάφους ρυήναι παρασκευάσαν, συγχωρή- 

σεως έοικε καί τούτο τού μάρτυρος, ΐνα ταις αυτού δπερ έφθην περιουσία 20 

δυνάμεως κατ’ αυτού χρήσηται μηχαναΐς. Παρίστησι δέ ταΰτα τό έπαγόμενον 
δ γάρ την φροντίδα τών ιερών ποιούμενος τού νεώ, φειδόμένος τοΰ αργύρου 

3 έπεΐγε Β 4 στρατείαν Ο 7 διασκεδάσαι οοιτ. ] διασκευάσαι βΒ 8 λόγχος β 
10 κιβούριον Β 12 μέχρι οελ. 354, 21: έτέρως δέ — διώσαντος κατά τό χ/φον Β 

Παραλλαγή χ/φου β 

έτέρως δέ, ΐνα προσδράμωσιν επί τής σορού τά τείχΐ] μόνα άφιάσι, οί 
πολέμιοι έξαίφνης ένδον τής πόλεως άφίκοντο καί τήν πόλιν άλίϋσονται. 
Τού δέ λαού συναθροισθέντος καί συναγόμενου επί τφ έμπρησμφ καί τοσούτοι 
γεγόνασιν ώς άποσβεσθήναι τφ πλήθει τό πανάγιον τέμενος, ό μέν άργυρος, 

λυθείς τφ πυρί, ήν άπας επί εδάφους ώς ύδωρ, τού δέ πλήθους τών όχλων δ 
ού διεκχωρούντος, άλλ’ επιμένοντος ένδον καί τών άποσοβούντων ή καί 
ύποχωρεΐν διά τό άωρον τής νυκτός κελευόντων ούκ ίσχυόντων πεΐσαι τήν 
πληθύν, δέος ύπεισήλθέν τινας τών κηδομένων τού πάνσεπτου ναού, μή τινες 
άγνώτες τφ πλήθει τού όχλου, διά τής νυκτός διαρπαγήν ποιήσωσιν τού 
αργύρου. Δείσας ούν ό τήν φροντίδα τών ιερών ποιούμενος τού ναού μή ίο 

9-10 διαρπαγήν - αργύρου οογγ. [διαρπαγής ποιήσιοσιν ιόν άργυρον β 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος ΙΒ’, 23 
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τφ δχλφ μή παραπόληται, δς ήν διατακεις τω πυρί και τφ έδάφει επιλιμνά- 

ζων «ώ φίλοι πολΐται και άγχιστεΐς», έξεβόησεν, «επί τό τείχος πολέμιοι και 

η δη τούτο ύπορύττειν άπάρχονται», διασκεδάσαι τφ λόγω το πλήθος έκμηχα- 

νοί μένος και μεθοδεύσαι προς τά τείχη μεταρυήναι βουλόμένος, ώστε περι- 

5 σώσαι τον άργυρον. 

Τό δε ήν άρα άλή(θεια) καί τού αγίου έπίπνοια. Πιστφ γάρ ό'ντι 

πιστεΰσαντες τω άνδρί καί παραυτίκα τοΐς τείχεσι προσφοιτήσαντες απαντες, 

εύρον τούς πολεμίους τάς έλεπόλεις ήδη τοΐς τείχεσι προσερείδοντας· άλλα καί 

αυτούς οΰτοι τού πυρός ούχ ήττον κατά τής πόλεως βρέμοντας, άπεσόβησαν, 

10 εις συμμαχίαν τον άγιον προσκαλούμενοι. 

Τούτο τό θαύμα ούδ’ οτι έστί θαύμα συνιέντος τινός, εκείνος ό την 

περί των πολ(εμίων) εμβοήσας βοήν πρώτος καί μηνύσας ίεροφύλαξ πασιν 

αυτό διετράνωσε, λέγων, ώς ούκ είδήσει τής των πολεμίων εφόδου, περιποιήσει 

δέ τού αργύρου επί νούν βαλέσθαι τον λόγον (δια)βοήσαι, τό άποσκεδάσαι 

15 δήθεν τού ναού τον λαόν σοφιζόμενος. Έξ οΰ δή (πάσι) παρέστη σαφώς 

τοΐς όρθώς κρίνειν έπισταμένοις καί συνιέναι θείας οίκο(νομίας) ώς προμή¬ 

θεια τού αγίου τή Γ°ύ εχθρού κεφαλή περιτρέποντος (τάς αύ)τού μηχανάς 

κακφ τό κακόν έξιάθη, διά μέν τής πυρκαϊάς τον λαόν (διεγ)είραντος, διά δέ 

τής τού πυρός άποσβέσεως τούτον σθενώσαντος, διά δέ τής (έμπνευ)σθείσης 

20 τω ΐεροφύλακι σωτηρίου φωνής τής τού έθνους μηνύσεως τό τεΐ(χος καί) την 

πόλιν σοφώς άγαν καί συμπαθώς διασώσαντος. 

Παραλλαγή χ/φου 0. 

ό άργυρος τοΰ κιβωρίου, δς ήν διατακεις τφ πυρί καί τφ έδάφει έπιλιμνάζων 

τφ ό'χλφ παραπόληται, «ώ φίλοι καί άγχιστεΐς», έξεβόησεν, «επί τό τείχος 

πολέμιοι βάρβαροι καί ήδη τού ύπορύττειν άπάρχονται, άλλά σύν δπλοις 

απαντες επί τό τής πατρίδος τείχος όρμήσατε». 

5 Καί ταύτα μέν εκείνος δήθεν έβόα πλαττόμενος τού έξαγαγεΐν τούς 

όχλους έκ τοΰ ναού καί μόνου γενομένου κατασφαλήσαι τούς πυλώνας, ώστε 

μεθ! ησυχίας ή συλλογή τού χωνευθέντος αργύρου προσγένηται. Τούτο δέ 

προμήθεια ήν τού πανενδόξου μάρτυρος Δη μητριού, εις τό μή νύκτωρ 

ύπ’ άγνοιας έλωσιν οί εχθροί καί βάρβαροι την πόλιν άλλ’ ούδείς έγίνωσκεν, 

10 ότι πολέμιοι ήλθον, κρύφα γάρ ήρχοντο ελέσθαι αυτήν νυκτός. Όπλισθέντες 

δέ επί τά τείχη άνήεσαν απαντες, πιστεύσαντες τφ άνδρί τούς λόγους πιστφ 

ό'ντι, εύρον τούς πολεμίους τάς έλεπόλεις ήδη τοΐς τείχεσι προσερείδοντας· 

άλλά καί αυτούς ούτοι τού πυρός ούχ ήττον κατά τής πόλεως βρέμοντας 

άπεσόβησαν, εις συμμαχίαν τον άγιον προσκαλεσάμενοι. 

15 Μετά δέ ταύτα καί τού πυρός. σβεσθέντος ό Ιεροφύλαξ πάσιν διετράνωσε 

τό θαύμα τουτί, λέγων, ώς ούκ είδήσει τής τών πολεμίων εφόδου, περιποιήσει 

Νικήτα αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, εις τά θαύματα τού άγ. Δημητρίου. 35β 

Β [Περί τον Ίλλονστρίον] 

28. Ούδέν γάρ ούμενουν τών άπάντων έρασμιώτερον τφ άγίφ τής 

σωτηρίας τής (αυτού) πατρίδος καί πόλεως, ού χρυσός, ούκ άργυρος, ού λίθοι 

τών διαφανών καί τίμιων, ών(περ) καί πρόιερόν ώς περιττών κατεφρόνησεν, 

ώς αύτοΐς άποδέδεικται (τοΐς) πράγμασιν δς (γε) καί υπέρ ημών πρού'θετο δ 

καί αύτω γενέσθαι χρηστότητι παρήκοος τφ στεφοδό(τη) έγκελευσαμένω 

ποτέ άποχωρήσαι τής πόλεως άμαρτησάνχων ημών καί τφ (άπο)λιπεΐν τον 

φιλάνθρωπον έδυσώπησε διαφεΐναι ήμΧν τά ημαρτημένα καί τ(αύτα) μή 

προδούναι- ούδέν δέ οίον καί αυτό παραθέσθαι τοΐς είρημένοις εί (βούλει 

καθορ)άν τού μάρτυρος (με)ίζονα. 10 

Άνήρ τις (έκ τών) έθάδων καί ήμετέρων αρετή μάλλον (κοσμούμε¬ 

νος) ίλλουστρίου αξία τιμώμενος, ον (δή) ρωμαίοι καλοΰσιν ίλλούστριον, 

(τοΰτ)ον πρωτοσπαθάριον ή ελλάς ερμηνεύει φωνή· ούτος αεί τφ τού 

(αγίου) προσεδρεύων σηκω εργάτης αρετής έγνωρίζετο, δι’ ής τφ θεω καί 

(.>ς προσεγγίζουσιν άνθρωποι, δέδειχε καί τούτον τοιούτον τό της 15 

προκειμένης άποκαλύψεως μέγεθος, ήν ήδη ό λόγος πρόεισι ταΐς άκοαΐς 

υμών ένηχήσαι τήν εκείνου φωνήν δανεισάμενος. Έφη(σεν) ό ΐλλούστριος, 

κατά τον καιρόν τού επί Μαυρίκιου τού (κατά) τών 5Αβαρών πολέμου, δν 

I Τό Θαύμα τοϋιο παραλείπει τό χ/φον β· πρβ. τα ανωτέρω σε/,. 325 λεγβέντα. Πβλ. 

Μΐ^ητ Ρ. Ο. Π6, 1316-1324. 3Η0 514-516. 

Παραλλαγή χ/φου β 

δέ τοΰ αγίου διά τό τον άργυρον μή διασκεδασθήναι υπό τού λαού έσοφί- 

σατο. Έξ οΰ δή πάσι παρέστη σαφώς τοΐς όρθώς προκρίνειν έπισταμένοις 

καί συνιέναι θείας οικονομίας ώς προμήθεια τοΰ αγίου τή τού εχθρού κεφαλή 

περιτρέχοντος τάς αυτού μηχανάς κακφ τό κακόν έξιάθη, διά μέν τής πυρκαϊάς 

τον λαόν διεγείραντος, διά δέ τής τοΰ πυρός άποσβέσεως τούτον σθενώσαντος, 5 

διά δέ τής έμπνευσθείσης τφ ίεροκήρυκι σωτηριώδους φωνής τής τοΰ έθνους 

μηνύσεως, τό τείχος καί τήν πόλιν σοφώς άγαν καί συμπαθώς διασώσαντος. 

Οί δέ τού αγίου οίκου λειτουργοί καί φίλοι τού ταύτα είρηκότος άνδρός 

ώς έξ ενός στόματος είπαν «ό Θεός τού πανενδόξου καί αγίου μάρτυρος 

Δημητρίου εύλογήσαι καί πληθήναι τήν ζωήν σου εν άγαθοΐς, πρώτον μέν, ίο 

οτι τών ιερών σκευών καί τής ασφαλείας τού ναού ώς τέλειος καί άγχίνους 

μεγάλως έφρόντισας, έπειτα δέ, οτι καί τάς ήμετέρας ψυχάς, ώς έξ αδου εις φως 

άνεζώγρησας, μηνύσας ήμΐν τ’ αληθές τής σής προσπονήσεως. Νομίσαντες 

γάρ άψευδώς σε περί τών βαρβάρων διαβοήσαι τω τείχει προσήλθομεν καί 

εύρόντες, ώς εΐρηκας ύμΐν, εις φυγήν αύτούς έτρεψα μεν καί ημείς διεσώθημεν 15 

τφ σφ λόγφ και προμήθεια τού αγίου». 

ί 
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ήδη και ό προλαβών λόγος εδήλωσεν, τεθεάσθαι δυο ανδρος εΐδέι και μεγέ-' 

θει διαπρεπείς κα'ι οΐους εν προσοίπφ βασιλέως τιμάσθαί τε και παρίστασθαι, 

επεισιόντας μεν έξωθεν του νεώ, προς δέ ιό λεγόμενον τρίβ(ηλ)ον γενομέ¬ 

νους, αρχή δέ τούτο τής προς τον ναόν εισόδου και μεθόριον των προς 

5 εσπέραν αυτού θετταλων δυο μεγάλων κιόνων, εϊπεϊν τφ υπηρέτη άναγαγεΐν 

αυτούς τφ κυρίφ τού οίκου. Τούτου δέ τή εισόδω τού ιερού κιβωρίου προσ- 

πελάσαντος και προσψαύσαντος και τούς δηλωθέντας (καταμη)νύσαντος θάτ- 

τον αύτοΐς διάραι τάς θύρας τον άγιον προσαπαντήσαί (τε) και προσερειν, 

ώς τινας συνήθεις και παρά βασιλέως ήκοντας διαπυθέσθαι τε (τού) βασι- 

10 λέως τό βουλή μα. Τούς δ’ άνειπεΐν κελεύσαι τον βασιλέα τή σή άγιωσύνη 

(κατα)λιπεΐν την πόλιν και προς αυτόν άφικέσθαι, ώς τοίς έχθροΐς (.) 

διαφειμένου κα'ι ώς ταύτα άκηκοότα έπιδακρύσαι τφ λόγω τον άγιον {κεφα¬ 

λήν) επικλίναντα και αφασία συσχεθέντα μακρα, τό βάρος τής λύπης των 

(δδυρο)μένων τφ τοιφδε σχήματι ένδεικνύμενον. Οίς δή κα'ι τόν υπηρέτην 

Ιό άνιαθέντα (είπεΐν)· «εϊ ήδειν, αδελφοί, τοαοΰτον δν τής υμών παρουσίας τό 

αηδές, ούκ αν (ποτέ) τφ κυρίφ μου κατεμήνυσα». Προς τούτοις οψέ και 

μόλις πάλιν (είπεΐν) τόν άγιον όντως ούτως ήρεσεν, ούτως παρέστη τφ κυρίφ 

καί δεσπότη πάντων (τοιαύ)την πόλιν, ήν τφ Ιδίω έξηγοράσατο αΐματι, 

διαφεΐναι τοΐς αυτόν (ούκ έπιγ)ινώσκουσι. Των δέ καταφησάντων τόν συμ- 

20 παθέστατον άνθυπενεγκεΐν (άγιον) καί τήν άπόκρισιν τφ δεσπότη πάντων 

κατεπισκήψαι προσενεγκεΐν (αύτφ) ούτως. Οίδα τό έλεος σου, οιδα τούς 

οίκτιρμούς σου, φιλάνθρωπε, (ύπερ)νικώντας αεί τήν σήν άγανάκτησιν, ήν 

αί άμαρτίαι ημών ύπανά(πτου)σιν οίδά σε τήν ψυχήν υπέρ αμαρτωλών 

τεθεικότα καί τό ίδιον αίμα {υπέρ) τούτων έκχέαντα καί μηδαμού τήν 

25 ευδοκίαν σου ταύτην παραποδί(ζοντα) ταΐς των ανθρώπων άμαρτίαις καί 

επεί κάμέ τήσδε τής πόλεως κατέστησεν (σωτήρ)α, σέ τόν δεσπότην1 μιμή 

σομαι, τήν ψυχήν μου υπέρ ταύτης θήσω καί σύν {αυτή) ζήσομαι καί άπολ- 

λυμένης ούκ άποστήσομαΐ' τό όνομά σου γάρ επικέ(κληται,) σού ούκ άπέστη 

καν ήμαρτε καί αυτός θεός είπών μετανοοΰντων, προς ταύτα κελεύεις είπεΐν, 

30 ταύτα έρούμεν τφ πέμψαντι, ταύτα έρούμεν τφ βα(σιλεΐ μ)ή λυπηθή επί 

σοί. Τόν δέ ταύτα ερεΐν καί αύθις είπεΐν καί είπόντα τφ κοιμητηρίω παλιν- 

νοστήσαι (καί) όπισθεν ά{πο)κλεΐσαι τό κιβώριον, {των άγ)γελιαφόρων 

ήδη επαπιόντων {τοΐς) λόγοις. 
Ταύτα δέ ό ιερός ίλλούστριος έ(ν έκ)στάσει όράν τρανώς καί άκούειν 

35 (εν) όράματι αναφανδόν διετείνε(το) καί άμα λέγων, επήει παραθαρ- 

ρ(ύν)ων τό έγκατάλειμμα τής πόλεως κατε( ... ) ήδη καί αδρανές δν τφ 

* Ίοο. 13, ο7· 

6 κιβουρίου Β 
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προηγησαμένφ λοιμώδει νοσήματι καί τή τού έθνους έφόδφ άτονον πάντη 

καί !(ν) άμηχάνφ καθήμενον, έπειθέ τε λέγων μετ’ αυτών είναι τόν άγιον 

καί τή αυτού πρεσβεία διασωθήναι έπληροφόρει καθώς δή καί ή των πρα¬ 

γμάτων έκβασις πέπεικεν ύστερον, άφ’ ών απάντων άναρρωσθέντες οΐ άνδρες 

ούχ ήττον ή τοΐς σημείοις τοΐς επί τού τείχους γεγενημένοις τό τηνικαϋτα δ 

τού θεομάρτυρος· άνήεσαν δέ επί τό τείχος καί κατά των πολεμίων ωπλί- 

ζοντο καί ούτω προμαχούντος τού αγίου καί προασπίζοντος τό τών βαρβάρων 

εκείνο πλήθος άπερραπίσθη καί ύπεχώρησεν. 

Ο.Β [Περί τον έν τά> ναω θρόνου Ιερατικόν] 

29. Άλλ* έπανιτέον αύθις επί τά τού ιερού καί (τά) έν αύτφ θαύματα, 10 

ΐνα καί ό λόγος ήμΐν καθ’ οδόν ΐη. 

Τό ιερόν κιβώριον κατηρείπωσε μέν πυρί ό εχθρός, φθόνφ βληθείς, 

ήπερ έφημεν1, άνεκαίνισε δέ ή τού αγίου προμήθεια ιρόπφ τοιφδε. Θεοδό¬ 

σιος ήν όνομα τήςδε τής εκκλησίας Επίσκοπος, φ περί τήν τούτου άνοικο- 

δομήν πονουμένφ, τό τού αργύρου ένδέον, διετάκη γάρ ήδη τό πλεΐστον ίδ 
αύτού μέρος πυρί, εις απορίαν ένέβαλεν. Έξαπορών δέ οθεν τό λεΐπον τφ 
εργφ έπανασώσεται, επί νούν λαμβάνει τόν περί τό θειον άνάκτορον αρχι¬ 

ερατικόν καθελεΐν θρόνον, έξ αργύρου καί αυτόν συγκείμενον καί τό ιερόν 
ανακαινίσαι κιβώριον. Έν φ δέ ταύτα έβουλεΰετο, επιφαίνεταί τινι τών 
ευλαβών πρεσβυτέρων όναρ ό άγιος όμωνυμούντι αύτφ καί φησίν. «Είση- 20 

γούμαί σοι τφ Επισκοπώ είπεΐν, φείσασθαι τού ίεραρχικοϋ θρόνου». "Οραμα 
δέ τούτου λογισαμένου τό όραμα, παρήκε τήν εντολήν. 

Ταύτη τοι καί δεύτερον ό άγιος επιφαίνεταί, αυτό δή τούτο κατεπισκή- 

πτων τφ πρεσβυτέρα), ειρξαι τόν Επίσκοπον ήδη περί τήν τού θρόνου έπει- 

γόμενον καθαίρεσιν. Εντεύθεν διεγερθείς απαγγέλλει τφ Έπισκόπφ ό 2ό 

πρεσβύτερος τό παρά τού μάρτυρος κελευόμενον, θαμβεΐται τό απόρρητον 

καί επί νούν έτι εξαγγελλόμενον άκηκοώς ό Επίσκοπος, συλλογίζεται, ώς 

μόνος θεός έστιν ό τά απόρρητα τών καρδιών ερευνών καί οίς έκεΐθεν ενδο- 

θείη άγίοις αυτού έχεμυθεΐ2, άποπέμπεται τόν πρεσβύτερον, σιωπή επί μικρόν 

αναβάλλεται καί αύθις όρμα τό τόν θρόνον καθελεΐν, έπεί μή ύπήν άλλοθεν 30 

πορισμός. Τότε δέ ό μάρτυς επιφανείς, διερμηνεύει τφ πρεσβυτέρφ σαφέστε- 

ρον είπεΐν τφ Έπισκόπφ ΰπενδούναι μικρόν τής ορμής καί διαφεΐναι τόν 

1 Πβλ. ανωτέρω σελ. 352-354. 

2 Πβλ. Ρωμ. 8, 27 Άποκ. 2, 23· 

9 ό προ τής επικεφαλίδος αριθμός ΙΗ' εις τό χίφον ζ) άπεκόπη νπό τον βιβλιοδέτου. 

10 (τά)'οιη. βΒ 12 κιβούριον Β 14 τήςδε οογγ.] τηνικάδε βΒ 19 κιβούριον Β 
| τινι Β: τοίνυν β 25 απαγγείλει β 30 το οω, Β / ύπήν β: είπεΐν Β 31 μάρ¬ 

τυς β: άγιος Β 
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θρόνον, προσθείς το καί «ως πλέον σου φροντίζω περί του οίκου μου» 1. 

Άκουσας δέ ταΰτα και συμβολών ό Επίσκοπος, του αγίου κατηκολουθησε 

τφ βουλεΰματι, αναβολήν τφ έργφ δεδωκώς. 

30. Μικρόν τό εν μέσω καί φοίτα τις περί δείλην όψίαν παρά τω 

5 άρχιερεΐ, Μηνάς ήν ό'νομα τφ άνδρί, καί έπιδίδιοσιν αργύρου ολκήν λίτρας οε' 

είπών, «εστωσαν ταΰτα εις την του κιβωρίου του αγίου κατάστασιν, πάλαι 

μοι τφ άγίφ υπεσχημένα, νυνί δέ αποδιδόμενα του όρμήματος τής ψυχής 

ουτω κινήσαντος». Φθάνει τοΰτου τήν δόσιν καί έτερος, Ιωάννης εκαλείτο 

καί οΰτος. Περί πρώτην δέ φυλακήν τής νυκτός εΐσαγγέλλεται καί οΰτος τφ 

10 Άρχιεπισκόπω καί εισελθών επιδίδωσιν αργύρου λίτρας τεσσαράκοντα χρή- 

σασθαι άξιων καί ταΰταις εις τό του ϊεροΰ κιβωρίου έ’ργον. 

Καταπλαγείς γοΰν επί τοΰτοις τό προμηθές ό Επίσκοπος του αγίου 

καί επιθειάσας ώς είκός καί υπερευχαριστήσας του έργου άπήρξατο καί 

άρξάμενος έτελείωσεν εις δόξαν του ακατάληπτου καί θεία δυνάμει ταΰτα 

15 τερατουργοΰντος αγίου μάρτυρος καί εις διαφέρουσαν εύκοσμίαν του υπερ¬ 

φυούς καί θείου αΰτοΰ ναοΰ τό δαυιτικόν εκείνο έργω πληροφορών λόγιον 

«Κύριος ήγάπησα εύτρέπειαν οϊκου σου»1. 

Β [Περί 'Ονηοιφόρου τον νεωκόρον] 

31. (Ό)πως δέ καί τοΐς σφαλλομένοις των νεωκόρων φιλανιθρώπως 

20 προσφέρεται καί δια(νίστησι) πίπτοντας, ό πάντων μαρτύρων διδακτικώτατος 

καί φιλανθρωπότατος, (πέρας) τεθεικώς τφ διηγήματι καί συνεξυφάνας τω 

λόγφ των θαυμάτων τοίς (διηγήμ)ασι τήν ιστορίαν καταπαυσω· ουδέ γάρ 

ουδέ τούτο μοι δσιον δοκεΐ παριδεΐν (τοια)υτης τυγχάνον ώφελείας κατάπλεων 

τοΐς έντυγχάνουσιν. 

25 Ό νησιφόρος (τό δν)ομα των νεωκόρων ενί, οΰς ό τότε καιρός τφ ναφ 

άπεκλήρωσε (έρ)γφ τή αγία σορφ προσεδρεΰοντι καί περί τάς των λύχνων 

καί λαμπάδων άφάς (πονου)μένφ, πολλαί δέ αΰται περί τό ιερόν καί θειον 

κιβώριον έκ διαδοχής των (έκεΐσε) έπιρρεόντων καί εκάστου ώς οιόν τε 

καρποφοροΰντος, οΰτος οΰκ επί πο(λύ) συνεχώρει τάς λαμπάδας άνάπτειν, 

30 άλλ’ ευθύς μετά τήν του προσενέγκαντος (εκδ)ρομήν άπεσβέννυε ταΰτας 

1 Πβλ. Ία». 2,16. 

2 καί συμβολών στη. Β / κατηκολουθησε Ο: έπικολούθησε Β 3 βουλήματι Β 
5 αργυρίου Β 6 κιβουριού Β / τοΰ άγιου οιιι. Β 10 αργυρίου Β 11 άξιων 
οογγ.] εξιών βΒ / κιβουριού Β 13 επιθειάσας οογγ. ] άποθειάσας Β: ποθήσας β 
15-16 ύπερφυοΰς β: ύπερφεροΰς Β / αΰτοΰ ναοΰ οο Β 17 κύριε Β ί μετά τό οίκου 
σου + χάριτι καί δυνάμει Χρίστου τοϋ άληθινοΰ θεοΰ ημών, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή 
καί προσκύνησις, νϋν καί άεί καί εις τούς αιώνας, αμήν, β 28 κιβούριον Β 

359 Νικήτα αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, εις τά θαύματα τοΰ αγ. Δημητρίου. 

φειδώ καί μικρολογίαν κλεπτόμενος, τάς (.) τής αφής, άφήρει καί μεγίστας 

δέ οΰσας έστιν ότε βραχυτέραις ήλλά(σσετο) επί μικρφ κέρδει μεγίστην 

ζημίαν ψυχής ό φρενοβλαβής πο(ριζόμενος). Άλλ’ ουδέ τούτου παρεΐδεν 

6 φιλάνθρωπος μάρτυς άθεράπευτον τήν (πράξιν), δι’ αΰτοΰ δέ καί τούς 

εφεξής εκπαιδεύει τά δέοντα, οις επ’ αύ(τών οΰ)τως εΐργάσατο. Όναρ γάρ 5 

αΰτφ επιστάς διελέγχει καί ύφηγεΐται (έ'ργ)ον φιλανθροοπότερον, έφη γάρ, 

αδελφέ Όνησιφόρε, ού(κ άρέσκει μοι) τό δρωμενον παρα σου επί ταις λαμ- 

πάσιν ΐσθι τούτο ποιων (τούς επι)φέροντας τα μέγιστα ζημιοΐς και σεαυτον 

εις τό τής απώλειας βάραθ(ρον) εξωθείς· επί πολύ γάρ των λαμπάδων 

ήμμένων, επί πλέον καί (έξ)ιλεοΰται τφ προσενέγκαντι- θάττον δέ αφαιρου- 10 

μένων ύποτέμνεται (εκεί)νου τον έλεον το πράγμα, επαυξάνει δε το κατα- 

κριμα τφ ΰφε(λομένφ). Τοΰτοις ο Όνησιφόρος μικρόν έπισχων, αΰθις τφ 

ήμέρφ τοΰ οράματος (πεισθ)είς, εις ήθη έπάνεισι τά αυτού άδεώς τολμών 

τά συνήθη. 

Άνήρ τις των ευσεβών βαθείας νυκτός επιστάς, κηρούς προσήγαγεν 15 

εΰμεγέθεις καί διαφανείς- τούτους άλ(λάξας- έ φθαρμένη ήμίσεια 

γραμμή).... ΰ)φελέσθαι μεταβάντος ήδη τοϋ (.... έφθαρμένη ή μ ί¬ 

σε ια γραμμή άμα τφ τήν χεΐρα ύφαπλώσαι. (καί σβέσαι αυτούς) φωνήν 

(.) τούς υποκειμένους ό άγιος (έφη) «πάλιν τά (αυτά)». Βληθείς 

δ Όνησιφόρος κατηνί(κα επί τό ε)δαφος πτώμα δ(.·...)τηθεις τφ δεει 20 

καί τή βολή (.>, έως τις τών (.> συνήθων παρελθών άνέστησεν... 

τοΰ (δράματος) καί τής έκστάσε(ως έπα)νήγαγεν, αυτός δέ εαυτού ήδη 

γενόμενος έξωμολογεΐτο επί πάντων (τής) τε ιδίας αφροσύνης τό τόλμημα 

καί τής τοΰ αγίου περί αυτόν κηδ(εμονίας) τό προτερον και παιδείαν μετά 

φιλανθρωπίας τό δεύτερον, ού μόνον (άλ)λά καί ετερους ωφεληθήναι τφ 25 

θαυμα(τι). 
32. Τοσαΰτα μέν οΰν καί ήμΐν ώσ(περ έφθην) ολίγα καί εκ μεγάλων 

μέγιστα παρ(έστησα) διηγήσασθαι τών θαυμασί(ων) τοΰ θεομάρτυρος, επα- 

ξίως μέν ούδαμώς· τί γάρ άν καί εϊη επάξιον, οΰ δ (κόσμος) οΰκ έστιν αντά¬ 

ξιος, άλλ’ δσον, ώσπερ εΐρηται τον πόθον άφοσι(οΰσθαι) καί διαρκεστέραν 30 

τήν εΰμένειαν καί κηδεμονίαν τοΰ θαύματος κτήσασθαι. Εΐη δέ μεθ ημών 

ταΰτης τελεϊν καί τον ιερόν τουτονί τών φιλομ(ουσων) σύλλογον άπαντας 

τούς συνελθόντας ήμΐν καί συμπανηγυρίζοντας μην καί έκμιμεΐσθαι βουλο¬ 

μένους καί οίον αρχέτυπον αρετής τοΰ οίκ(είου) εκείνου βιον ποιείσθαι· 

άπόχρη γάρ εις εκείνον μόνον άπροκ(αλύπτως) πάσης αρετής (ιδέαν) ενα- 35 

πομάττεσθαι, ος οΰχ ήττον τφ μαρτυρίφ (τή) εκείνου πανάγνφ καί αγγελική 

αγωγή τό περιττόν τής αρετής (δεί)κνυσιν άπασιν, ών δή καί τά τών ιαμά¬ 

των χαρίσματα προσμαρτυρεΐν, άσύγκριτον έν έκείνφ πίστις εις θεόν ένι 

τελεία καί άπαράκλη(τος) αγάπης δρος ύπερτελοΰς, δτι καί τον πλησίον ώς 

εαυτόν περιείληφε (....) σωφροσύνη και αγνεία τω μετρίφ καί άτυφο.) συγκε- 40 
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κραμένον (. ...) φύεις. Αις δή καί των θαυμάτων ή χάρις θεοκρίτως έφέπεται 

{....) υπεροψία των παρόντων μεγαλοψύχως Ιξήσκητο, άποβ{αίνει) γάρ πάντα 

θεφ καί τοΐς πένησι τό μεΐζον αύτοϋ του σώματος {_) άποθανεΐν κόσμφ, 

ζην δέ μόνφ Χριστώ. Ή δέ προστασία των δεόμενων, δι’ ήν καί τήμερον 

5 παρά γε πάσι καί παρ’ ήμΐν ώς κοινόν ευεργέταις άν{έχεσθαι}, δς γε παρ’ 

ολον τον βίον, ναί μην καί μεθ’ ίεράν τελευτήν όλοσ{χερώς) καθοράται μετα¬ 

ποιούμενος, προς ά δή πάντα των κατορθωμάτων) ημείς ενορώντες καί ή 

χρή τούτον απομιμούμενοι επί μάλλον {έπιμελού)μεθα πρακτικώς αυτού τό 

μνημόσυνον καί οίκείως πανηγυρί(ζομεν) καί ημάς αυτούς των μεγίστων 

10 καταξιώσομεν, εντεύθεν μέν τής {_) ώς θερμοτέρας προς τούτου καταξιού- 

μενοι, έκεΐθεν δέ μεθιστάμ(ενοι) οία μιμηταί συμμεθέξοντες αγαθών, χάριτι 

καί φιλανθρωπία τού κυρίου {ημών), τφ πατρί άμα τφ άγίφ πνεύματι δόξα, 

κράτος νύν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων, {αμήν). 

Θεσσαλονίκη, Όκτώβριος 1936. 

Α. ΣΙΓΑΛΑΣ 

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ Ε' ΟΞΕΙΤΗΣ (1089-1100) 

Ό Ιωάννης Όξείτης κατήγετο προφανώς εκ Κωνσταντινουπόλεως, 

έν ή καί έξεπαιδεύθη ή εκαλείτο δέ Όξείτης έκ τής Μονής τού Αρχαγγέλου 

Μιχαήλ, τής έν τή νήσφ Όξεία1 2 τής Προποντίδος, έν ή από νεαράς ηλικίας 

είχε μονάσει. Ό ’ίδιος έπληροφόρησε περί εαυτού τά έξης: «Έγώ λόγοις 

έκτραφείς καί συζήσας αεί καί μηδέν πλέον τούτων τε καί τού έν φ λόγοις 

έσχόλαζον κελλίου είδοός, είτα ούκ οίδα πώς, τή Θεού παραχωρήσει, πατριαρ¬ 

χικής αξίας έπιβάς καί τούς οΐακας τής κατά τήν μεγάλην Αντιόχειαν 

Εκκλησίας έγχειρισθείς, έν ήμέραις πολλαίς γεμούσαις δυσκολίαις, ήλπισα 

επί τον λέγοντα τοις εις τοιαύτας πεμπομένοις διακονίας «ιδού εγώ απο¬ 

στέλλω υμάς ώς πρόβατα έν μέσφ λύκων»3. 

Έκ τής πληροφορίας ταύτης καταφαίνεται δτι ό Ιωάννης Όξείτης ήτο 

απλούς μοναχός, οτε έξελέγη Πατριάρχης Αντιόχειας, ασχολούμενος περί 

τά γράμματα έν τή Μονή τής Όξείας. Τά δέ διασωθέντα συγγράμματα αύτοϋ 

μαρτυροϋσιν δτι έ'τυχε μεγάλης θεολογικής και εγκυκλοπαιδικής μορφώσεως, 

δτι κατείχετο υπό μεγάλου ζήλου υπέρ της Εκκλησίας καί ήτο έν γένει ζωηρού 

χαρακτήρος. Πατριάρχης Αντιόχειας έξελέγη έν έτει 1089, παρόντων έν Κων- 

σταντινουπόλει καί συμμετασχόντων προφανώς τής χειροτονίας αύτοϋ έκ 

τής Εκκλησίας Αντιόχειας τών μητροπολιτών Λαοδικείας, Άναζάρβης καί 

Μοψούεστίας, ών τά ονόματα δεν είναι γνωστά4. 

1 “Ότι ήτο «Δαμασκηνός την πατρίδα», Ανδρονίκου Δημητρακοπούλου, 

Άρχιμ. Όρθόδοςος Ελλάς, ήτοι περί τών έλλήνων τών γραψάντων κατά λατίνων καί 
περί τών συγγραμμάτων αυτών, Έν Λειψία 1872, σ. 10, ούδαμόθεν άποδεικνυεται, 
τουναντίον δέ πάσαι αί ενδείξεις πείΟουσιν δτι ήτο Κωνσταντινουπολίτης τήν πατρίδα. 

3 ' Οξεία ή * Οξνά (τουρκ. Σιβρν - &ντά) 2 περίπου μίλια ΝΔ. τής Αντιγόνης, έν τή 
ουστάδι τών Πριγκηπονήσων, νϋν έρημος νήσος. Ή Μονή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ 
εύρίσκετο έν τή κορυφή τής νήσου ύψομ. 300 ποδών. Κ. ] ε η ί η, Εεδ ίίβε «Ιεδ Ρπηεεε. 

Εΐιιάε ΙιΐδΙοπςαε εΐ 1ορο§τ&1ιΐφΐε, «Εεΐιοβ άΌτίβηΙ» 27, 1924, σ. 433-436. 

8 Ταΰτα λέγει ό Ιωάννης έν τή περαιτέρω παρατιθέμενη καί άνεκδότιι) τέως έν τφ 
κώδικι 482 (1117) φύλλ. 251 β -296° τής Σιναϊτικής Βιβ?αοθήκης διασιοθείση παραιτη¬ 

θεί αύτοϋ, V. Β ε π ε δ ε ν ϊ ε, ΟεΙε1ο§;ιι3 οοάίεηπι πίΕη-ιΐδεπρΙοπιιη §ΓΕεεοπιιη ηιιί ϊη 
Μοη&δΙεπο δΕπείΗβ Ο&ίΗ&ήηαε ίη ιποπίβ 8ϊπε ΕδεετνΕΠΙατ, τόμ. I, Ρβίτοροΐί 1911, 

σ. 279-280. 

4 Ο. Κεγα 1 ενείίΐή Αηΐϊοείιε, έν ν«0ΕηΙ-ΜΕη^εηοΙ, ΟϊοίϊοπηΕΪΓ6 άβ ίοϊ οεΙΙιο- 

Ιίηιιε, III, 614 έξ. Έν τοΐς καταλόγοις τών Πατριάρχων ταυτίζεται εσφαλμένους ό Πα- 
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Μετά των εϊρημένων μητροπολιτών, αμα τη εκλογή καί χειροτονία 

αυτού, ό Ιωάννης Όξείτης συμμετέσχε τής εν Κωνσταντινουπόλει συγκλη- 

θείσης υπό του Βασώέως Αλεξίου Κομνηνοΰ (1081-1118) Ένδημοΰσης 

Συνόδου, υπό την προεδρείαν του Κωνσταντινουπόλεως Νικολάου Γ' Γραμ¬ 

ματικού (1084-1111) προς συζήτησιν του ζητήματος περί τής ένώσεως των 

Εκκλησιών. Ή Σύνοδος εκείνη άπεφάσισε την εν τοϊς Διπτύχοις εγγραφήν 

του ονόματος τοϋ Πάπα Ρώμης Ούρβανού Β' (1088-99), υπό τον δρον τής 

υπό τοΰτου αποστολής ομολογίας τής ορθοδόξου πίστεως καί τής εγκρίσεως 

τής άποφάσεως ταΰτης υπό των Πατριάρχων Αλεξάνδρειάς και Ιεροσολύ¬ 

μων, επί τω σκοπώ τής ένώσεως των Εκκλησιών1. 

Πιθανώς εις την Σύνοδον εκείνην ό ζηλωτής Πατριάρχης Αντιόχειας 

Ιωάννης Ε' Όξείτης υπέβαλε τό διασωθέν καί περαιτέρω παρατιθέμενον 

τέως ανέκδοτον υπόμνημα αΰτοΰ, εν φ ύπεδείκνυε τά κακώς έχοντα εν τή 

Εκκλησία:2. Καί πρότερον μέν, λέγει, βλέπων άτάκτως τινά γινόμενα, έλυ- 

πεΐτο, άλλ’ εσιώπα μή θεωρηθή προπετής, φοβούμενος, αν τών άλλων ήσυ- 

χαζόντων, ών τινες καί λόγω καί άξιώματι προεΐχον, αυτός ήθελε νά δμι- 

λήση. Άλλ’ έτόλμησε νυν νά πράξη τούτο, βλέπων τήν άθέτησιν τών 

ιερών κανόνων φανεράν καί ήσχυνετο, διότι, ενφ κατηγορουντο οί Δυτικοί 

επί παραβάσει τών ιερών κανόνων, άπεδεικνυοντο παραβάται καί άθετηταί 

οί έγκαλουντες αυτούς Ανατολικοί. Ούτοι, έν φ, διαρκώς έτόνιζον τήν υπό 

τών Δυτικών άθέτησιν τών κανόνων δεν έφρόντιζον περί διορθώσεως εαυτών. 

Είδικώτερον παρετήρει ό Ιωάννης δτι οί Επίσκοποι, άθετοΰντες ρητάς δια¬ 

τάξεις τών ιερών κανόνων, άνευ ανάγκης διέμενον πλέον τών εξ μηνών έν 

Κωνσταντινουπόλει. Παρεβιάζοντο ωσαύτως οί κανόνες οί θεσπίζοντες δτι 

εντός τό πολύ τριών μηνών έδει νά χειροτονώνται Επίσκοποι εις τάς χηρευ- 

ούσας θέσεις. Παρεθεωρούντο καί οί κανόνες οί έπιβάλλοντες δπως έκαστος 

Επίσκοπος έχη Οίκονόμον διά τήν διαχείρισιν τών οικονομικών τής Επι¬ 

σκοπής, εντεύθεν δέ πολλά προήρχοντο τά άτοπα. Τέλος παρετήρει, δτι δεν 

συ νεκροτού ντο έτησίως αί υπό τών κανόνων οριζόμενοι Σύνοδοι καί έπανε- 

λάμβανεν αΐτησιν ύποβληθεΐσαν καί υπό άλλου Άρχιερέως, ζητών νά μάθη 

τήν αιτίαν, δΓ ήν παρημελεϊτο ή συγκρότησις τών κανονικών ετησίων 

Συνόδιον. 

τριάρχης Ιωάννης Ε' Όξείτης πρός τον Αντιόχειας Ίωάννην Γ'. Ε € Ο ιι ϊ β η, Οπεηε 
Οάπδΐΐβηυδ 11,753-4, ή άριθμεΐται ώς Ιωάννης Ζ' Κωνσταντίου τοϋ άπό Σιναίου, 
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Βιογραφία καί ουγγραφαί αί ελασσόνες υπό Θ. Μ. 

Άριστοκλέους, έν Κωνσταντινουπόλει 1866, σ. 131, 132. 
1 \ν. Ν ο γ ά σ η, ϋ&5 ΡπρδΙυιη υηά Βνζαησε, ΒβΓίίυ 1903, σ. 46-7. \ν. Η ο 1 ζ- 

ηι απ η, Όϊε υπίοηδνεΓίΐδ-ΐιάΙιιιι^επ ζ\νίδθ1ΐ6π Κ3Ϊ36Γ ΑΙεχϊοδ 1 από υΛαη II ιω Ι^Ιιτε 
1089 έν Βγζαηΐϊηΐδοΐιε ΖεϊΐδοάπίΙ, XXVIII, 1928 σ. 61. 

ν Διεσώθη έν τφ αύτφ Σιναϊτικω κώδικι 482 (1117) φυλλ, 296^-297“, Βειιεβονίο, 

νΕνθ5 άν. σ-279-280. 
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Προ τής μεταβάσεώς του εις Αντιόχειαν κατ’ αυτό τό έτος τής εκλογής 

αυτού άπηύθυνε πρός τό ποίμνιον αυτού προφυλάσσων αυτό, πρός τοις 

άλλοις, άπό τής αίρέσεως τού Μονοθελητισμού, ποιμαντορικήν παραίνεσιν 

ή εγκύκλιόν τινα, ώς μανθάνομεν έκ μονοθελητικών πηγών. Έπί τής διδα¬ 

σκαλίας δέ τού Μονοθελητισμού συν έγραψε βιβλίον διηρημένον εις δέκα 

προτάσεις καί άπευθυνόμενον πρός τον Πατριάρχην Ίωάννην έκ μέρους τών 

Μονοθε?ιητών, ό Επίσκοπος Καφαρτάβας, Θωμάς Χαρανίτης, εις άπάντησιν 

προφανώς τών υπό τού Πατριάρχου πρός τό ορθόδοξον ποίμνιον τής Εκκλη¬ 

σίας Αντιόχειας γραφέντων1. 

Έν Κωνσταντινουπόλει έ'τι ευρισκόμενος ό πατριάρχης Ιωάννης, έν τφ 

διακρίνοντι αυτόν ζήλφ, άπηύθυνε «Λόγον πρός τον Βασιλέα κύριον Αλέξιον» 

καί έτέραν «Συμβουλήν πρός Βασιλείς»2. Έν τελεί τού δευτέρου τουτου κει¬ 

μένου σημειούται ή χρονολογία Ίνδικιτών 5, έτ. 6590 (=1082), άλλ ή χρο¬ 

νολογία αύτη δεν φαίνεται ακριβής. Τό δεύτερον κείμενον ή «Συμβουλή πρός 

Βασιλείς» εγράφη μετά τον «Λόγον πρός τον Βασιλέα Κύριον Αλέξιον», 

άλλά κατά τάς εσωτερικός τούτου ενδείξεις ό «Λόγος» άπηυθύνθη πρός τον 

Αλέξιον Κομνηνόν περί τό έτος 1091. 

Κατά τον χειμώνα τού 1090 -1091 ή Αυτοκρατορία τού Βυζαντίου διετέλει 

είς οΐαν κατάστασιν εύρέθη κατά τάς παραμονάς τής άλώσεως τής Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως υπό τών Τούρκων, διότι διέτρεχε τούς εσχάτους τών κίνδυνων, 

εκ τής επιδρομής τών Πετσενέγων κατά τής Θράκης, έκ τής έπαναστάσεως 

τής Κρήτης καί τής Κύπρου καί έκ τής επιδρομής τών Σελτσουκιδών Τούρκων 

κατά τών Επαρχιών τής Μικράς Ασίας. Κατά τό 1091 έπολιορκεΐτο ΰπ" αυτών 

ή Νικομήδεια. Κατά τό αυτό έτος 1901 ό Εμίρης Τζαχάς κατέλαβεν εκ νέου 

διά πειρατικού στόλου τάς νήσους Χίον καί Μυτιλήνην, άφ’ ών πρότερον 

είχεν έκδιωχθή 3. Καί άλλαι δέ τινες ένδείξεις τού «Λόγου πρός τον Βασιλέα 

1 Διεσώθη χειρόγραφόν τι Συριακόν τοϋ ιε' αίώνος, έν φ υπάρχει καί χι σύγγραμμα 
περιγραφέν υπό τοϋ Αδδετηαηΐ, ΒΐΙΒϊοΙΙιεοα οπειιί3ΐϊδ I, 576, καί φέρον τήν έπιγραφήν 
«Τΐιοιηαε Η3Γ3ηίΐ3β ερίδοορί Οπράπι-ΙβΒεηδίδ ΕίΒεε άε πηΐε3 Οΐιπδΐΐ νοίιπιίαίε ΐπ X 

ρΓοροδϊΐΐοηεε άίνϊδίΐδ εΐ βά .Ιοίιαηηειη Με1ο1ιίΐ3Πΐηι ρ3£π3ΐτ1ΐ3ΐιι 3ΐιιιο Οΐ’αεεοηιιη 1400 

ίΓ3ΐΐ5ΐηΪ53ΐΐ5ν. Ωσαύτως ό Όεόβ, δαίηηια εοηίυΐπΐίοηιπη, σ. 116-317, παρά V. Οηι- 
πιεί, Εεδ Ρ3ίΠ3Γε1ιεδ §τεεδ ά’ΑηίΐοοΙιε άιι ηοηι ^αη (IX εί X δίέεΐεδ) έν περιοδ- 

«Εεΐιοδ ά’ΟπεηΙ» XXXVI, 1933, σ. 294 σημ. έσημείωσε τήν πληροφορίαν περί τής 
μεταξύ τοϋ Πατριάρχου Ίωάννου καί τοϋ μονοθελίτου Θωμά ουζητησεως, ης η πριοτη 

αρχή προήλθε παρά τοϋ Ίωάννου. 
5 «Έκκ?ι.ησιαστική ’Αί,ήθεια» Κωνσταντινουπόλεως, τ. Κ' 1900, σ. 354-358, 362-363, 

364-365. 
8 Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Άρχιεπ. Αθηνών, Σύμβολα! είς τήν ιστορίαν 

τοϋ μοναχικού βίου έν Έλλάδι. Β’ Ό όσιος Μελέτιος ό νέος, Έν ’Αθήναις 1935, σ. 23,56. 

Πρβλ. Ρ. ΟΙιπΙαπάοπ, Εδδ3Ϊ δΐιτ 1ε τέ^πε ά’Αΐεχΐδ Ι6Γ Οοιηπέπε, Ρππδ 1900 σ. 148. 

Α. Α. V α 3 ί 1 ί 6 ν, ΗίδΙοίτε όχ ΓΕωρίτε ΒγζΗΠίϊπ, ίχβά, όε πίδδε ρ&τ Ρ. Βτοάϊη εΐ 
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Αλέξιον» τοΰ Πατριάρχου Ίωάννου πείθουσιν ότι άπηύθυνεν αυτόν είτα 

δέ και την «Συμβουλήν» κατά Φεβρουάριον ή Μάρτιον τοΰ 1091, εν μέσφ 

των μεγάλων τοΰ Κράτους κίνδυνων1. 

Έκ τοΰ τέλους τοΰ «Λόγου» καταφαίνεται οτι ό Βασιλεύς, ένεκα των 

κρισιμωτάτων περιστάσεων, συνεκάλεσε τούς εξέχοντας άνδρας εις συνέλευσιν, 

δπως άκούση αυτών τάς γνώμας. ΓΙρός τοΐς άλλοις προσεκλήθη καί 6 Πατρι¬ 

άρχης Αντιόχειας Ιωάννης, όστις, ακριβώς την αφορμήν τοΰ Λόγου ύποδει- Γ’ 

κνύων, έλεγεν «έμοί τό παράπαν βουλομένω ούκ ήν τοιαΰτα λέγειν ό Θεός 

οιδεν ώσπερ ουδέ λόγων τοιοΰτων άφορμάς έχειν καί γάρ καί αυτός (δηλ. 

ό Βασιλεύς), διά τήν αυτήν πάντως ανάγκην, ημάς συγκέκληκας σήμερον 

τήν έκάστου περί των παρόντων μαθησόμενος γνώμην». 

Άπηγγελθη λοιπόν ό Λόγος εν έπισήμω όμηγΰρει, προεδρευομένη υπό 

τοΰ Βασιλέως, επομένως προσλαμβάνει εξαιρετικήν σημασίαν τό περιεχόμε- 

νον αύτοΰ και καθίσταται αξιοθαύμαστος αληθώς ή παρρησία, μεθ’ ής ώμί- 

λησεν ό Πατριάρχης Αντιόχειας. ·όι 

Παρέσχε δέ ζωηροτάτην εικόνα τών εσχάτων κινδύνων, ύφ’ ών ή Ελλη¬ 

νική Αυτοκρατορία τοΰ Βυζαντίου είχε περιστοιχισθή. Ό Βασιλεύς επανήρ- 

χετο έξ άποτυχούσης εκστρατείας, αλλά περί αυτόν συνεκεντροΰντο τά πάντα, 

έκ τής ζωής καί τής σωτηρίας του τά πάντα έξηρτώντο. Ό Πατριάρχης Ιωάν¬ 

νης έθεώρησε καθήκον αύτοΰ νά εΐπη αλήθειας, έστω καί άν έμελλε νά 

λύπηση. Τοΰτο έπραττε, λέγει, καί ως ιδιώτης, ευχαρίστως άκουόμενος παρά φ 

τοΰ Βασιλέως («εν ίδιώταις τελών πρότερον, αυτός τε δ μοι έδόκει συμφέρειν 

ελογογράφουν, σύ τε ήδέως ήκουες»). Πολλφ λοιπόν μάλλον έδει μετά θάρ¬ 

ρους νά πράξη τοΰτο νυν «Θεού χρηματίζων Άρχιερεύς». Διακηρύττει λοιπόν 

προς τον Βασιλέα καί τούς περί αυτόν οτι αιτία τών συμβαινόντων κακών 

είναι ή αμαρτία, «ήμάρτομεν πάντες καί ήνομήσαμεν άποστάντες από τών 

εντολών τοΰ Κυρίου καί τήν διαθήκην τήν θείαν διεφθείραμεν». Ό Θεός 

εζήτει ν’αναχαίτιση τούς έκτραπέντας μέν από τής ευθείας ύδοΰ δλη δέ ρύμη 

φερομένους κατά τοΰ τής κακίας βαράθρου. Διά τοΰτο έπαίδευσεν αυτούς 

διά πολέμων καί διά τών έξ αυτών συμφορών, άλλ’ έκείθεν οΰδαμώς εσυνε- 

τίσθησαν, οΰδ’ ένόησαν οτι έξ αμαρτιών αυτών ταΰτα προήλθον. ’Άλλοι μέν 

ύπελάμβανον ότι τά συμβάντα ήσαν αναπόφευκτα, άλλοι δέ δτι ό Θεός 

μεριμνά μόνον περί τής σωτηρίας τών ψυχών τά δ’ έν τώ κόσμφ πράγματα 

καταλείπει δπως κατά τύχην φέρωνται. Άποκρούων ό Πατριάρχης Ιωάννης 

τάς τοιαύτας εσφαλμένος δόξας καί άποδεικνύων δτι τά πάντα κυβερνά έν τώ 

κόσμφ ό Θεός διά τής προνοίας αύτοΰ, ύπομιμνήσκει εις τον Βασιλέα Αλέ¬ 

ξιον τά προ τής άναρρήσεως αυτού εις τον θρόνον μεγάλα αύτοΰ πολεμικά 

κατορθώματα. Άλλ5 άμα τή καταλήψει τής αρχής υπό τοΰ Αλεξίου τά πρά¬ 

γματα μετεστράφησαν. Έπηκολούθησαν πόλεμοι καί ταραχαί μυρίαι καί τών 

προτέρονν εύτυχημάτιον αντίρροποι δυσπραγία!, ήδη δέ βάρβαροι εχθροί 

εύρίσκοντο προ τών πυλών τής Βασιλευούσης καί ως επί ξυροΰ ακμής τά 

πράγματα ΐσταντο. Καί ταΰτα έν ω ό Βασιλεύς έξηκολούθησε μετά τής αυτής 

καί μείζονος δραστηριότητος ενεργών καί εργαζόμενος. Πάντως λοιπόν, λέγει 

ό Πατριάρχης, αί άποτυχίαι τοΰ Βασιλέως οφείλονται εις τήν έλλειψιν τής 

παρά Θεοΰ βοήθειας. 

Διότι, προ παντός, εκθεσμος ύπήρξεν ή αρχή τής βασιλείας τοΰ Αλεξίου, 

είτα δέ πολέμου κινηθέντος, εννοεί τον παρά τών Νορμαννών1, αντί νά 

λυπηθή καί μετανοήση ό Βασιλεύς καί χωρίς καν νά έπικαλεσθή τήν βοή¬ 

θειαν τοΰ Θεοΰ άνέλαβε τον πόλεμον. Καί τότε μέν ώς έκ θαύματος άπηλ- 

λάγη ό Βασιλεύς τοΰ επικινδύνου εχθρού2. Άλλ’ ύστερον λέγει, διά τήν 

άπόκρουσιν τών Σκυθών (=ΙΊετσενέγων) έπιδραμόντων κατά τοΰ Κράτους, 

δ Βασιλεύς κατεβασάνισε τούς πολίτας καί τήν χόίραν διά νέων και άσυνή- 

θων φορολογιών καί δασμών και δή διά τής αρπαγής τών ιερών κειμηλίων 

τών ναών καί διά τής καταθλίψεως τών άμυνθέντων αυτών κληρικών, ών 

τινες καί έμαστιγώθησαν καί εις φυλακήν έβλήθησαν. Έκ τής φρικτής έκεί- 

νης φορολογίας «έγυμνοΰντο μέν έκκλησίαι τών τε άλλων καί μέντοι καί 

Κλήρου καί Επισκόπων αυτών ένιαι, τών δ’ έν άγροΐς καί κώμαις καί 

πόλεσι ταΐς τε άλλαις καί τή πανευδαίμονί ποτέ πόλει καί βασιλίδι οί μέν 

έν εύπορίφ πάντες σχεδόν εις τήν τών ενδεών άπήγοντο μοίραν ή άθρόον 

ή κατά μικρόν άπορρεούσης αύτοΐς τής ουσίας· πένητες δέ καί άποχειροβίωτοι 

καί τό γεωργικόν φΰλον καί δσοι άμφί τάς εμπορίας καί τά εργαστήρια, 

ταΐς ξέναις καί υπέρ τήν σφετέραν δύναμιν εΐσφοραίς πιεζόμενοι, οί μέν 

έθνησκον καί προ ώρας καί γάρ τοι καί λιμοί λίαν κραταιοί συνεπηκολού- 

θουν ώς εΐκός τοΐς γινομένοις· έτεροι δέ γής πατρο^ας μεταναστάντες πλα- 

νήται καί φυγάδες επ’ άλλοτρίας ωκουν, πάντων έρημοι». 

Έν μέσω τής φρικτής έκείνης καταστάσεως έκυριεύθησαν ή Χίος καί 

ή Μυτιλήνη, έπανεστάτησαν ή Κύπρος καί ή Κρήτη, ώρμησαν δέ κατά τής 

Κωνσταντινουπόλεως αί άγέλαι τών βαρβάρων Σκυθών. Κατά τούτων ό Βασι¬ 

λεύς «πλεονάκις μέν έξώρμησεν, ουδέποτε δέ έπανήει μή τό πλεΐστον τής 

στρατιάς ή καί όμοΰ πάντας άποβαλών». 

Αλλά τό μέν έλέγχειν μόνον, λέγει ό Πατριάρχης, δεν είναι τι μέγα, 

είναι δέ καί εύκολον νά πράξη αυτό ό βουλόμενος, «τό δέ γνώμην χρήσιμον 

Α. ΒοιίΓ^ιιϊπα, Ρ&Π5 1932, 11, 13, 14. Κ. Παπαρρηγοπούλου, Ιστορία τοΰ Ελληνικού 
"Εθνους, (εκδ. Έλευθερουδάκη) τόμ. Δ' β' σ. 31 έξ. 

. 1 Οηιιηεΐ, "Ενθ* άν. σ. 292, 293. 

1 Ρ. ΟΒ&Ι&ηάοη, "ΕνΟ3 άν. σ. 72 έξ. 
2 Ύπό τούτον εννοεί ό Πατριάρχης τον Γυισκάρδον, άποθανόντα έν Κεφαλληνία 

τή 17 Ιουλίου 1085. 
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προς τά παρόντα διδόναι, εύνοιας έργον καί λόγου νούν έχοντος». "Οθεν 

συμβουλεύει, μετά τον έλεγχον, τά πρακτέα. Υπομιμνήσκει τάς εκδηλώσεις 

τής βοήθειας τοΰ Θεού προς τούς ζητήσαντας αυτήν διά παραδειγμάτων εκ 

των Γραφών και έκ τής ιστορίας τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, άναγνω- 

ρίζων δέ τάς άνάγκας αυτής υποδεικνύει δτι καθ’ δν χρόνον τοιαύτα βάρη 

επεβάλλοντο επι τού λαού, ύπήρχον πλούσιοι προνομιούχοι καί συγγενείς 

τής βασιλικής οικογένειας πολλά εχοντες κτήματα καί κτίσματα καί πόλεις 

εντός πόλεως καί θησαυρούς. Ό Βασιλεύς έπρεπε να επιδίωξη την βοήθειαν 

τοΰ Θεού, αλλά καί νά δώση ύπόσχεσιν προς αυτόν δτι θά έχη ως βάσιν των 

ενεργειών του την δικαιοσύνην, θά καταργήση πάσαν άθεσμον φορολογίαν 

καί πράξιν άθεσμον, θά μεριμνά περί τής εκλογής τών καταλλήλων προσώ¬ 

πων εν ταΐς δημοσίαις ύπηρεσίαις, περί τής ακριβούς απονομής τής δικαιο¬ 

σύνης εν τοΐς δικαστηρίοις, θά περιστείλη τάς υπό τών στρατιωτών γινομέ- 

νας διαρπαγάς, θ’ άποδώση τά κακώς άφαιρεθέντα, δεν θά καταδυναστεύη 

τον λαόν, θά φροντίση περί τών εκκλησιαστικών πραγμάτων, άτινα εξ ίσου 

προς τά πολιτικά ενόσουν, διότι καί οί μοναχοί καί οί ιερείς δεν εζων καλώς 

καί κατεπάτουν τούς ιερούς κανόνας. Άλλ’ α’ίτιον καί τούτων τών αταξιών 

έθεώρει ό Πατριάρχης τον Βασιλέα, ώς μή φροντίζοντα περί αυτών. Προ- 

έτρεπε δέ αυτόν, δπως διορθώση τά κακώς έ'χοντα δσα μέν ή το δυνατόν 

ευθύς αμέσως, άλλων δέ νά ύποσχεθή την διόρθωσιν, καί ούτω νά ζητήση 

τό έλεος τού Θεού. «Ταύτα ποιητέον, ώ βασιλεύ, καί εγώ πάλιν καθίσταμαι 

εγγυητής, εγώ καί νύν προαγορεύω εί καί μή έκ τίνος θεσπίζων θεοφορήτου 

κατακωχής, άλλ’ έκ βρέφους τοΐς ίεροΐς γράμμασιν όμιλών καί τή τούτων 

διανοία, τήν έκ τών πραγμάτων πείραν ακολουθούσαν έχων, νύν δέ καί 

άρχιερεύς ών τού Θεού καί τά τοιαύτα τό άξιόπιστον έγγυάσθαι έχων, φημί 

τοίνυν, ώς τούτων ούτω γενομένων παρά τε σοΰ καί τών άλλων ημών, έσται 

τις μεταβολή κρείττων πάντως τοΐς πράγμασι, καί έλεύσονται πάλιν καιροί 

άναψύξεως από προσώπου Κυρίου1 ημών δέ έν οΐοις έσμέν μενόντων καί 

άμεταβλήτως έχόντων, γνωστόν έστω σοι, Βασιλεύ, ώς εγώ ούτε στρατεύειν 

έτι σε συμβουλεύω, ού'τε άλλο τι υπέρ τε σεαυτού καί ημών ή ποιεΐν ή 
βούλεσθαι». 

Μετά τοιαύτης παρρησίας προτρέπων τον Βασιλέα προς διόρθωσιν τών 

κακώς έχόντων καί προλέγων τήν παρά τοΰ Θεού βοήθειαν αν έγίνετο 

ή διόρθωσις, άλλως τήν άναπόφευκτον καταστροφήν, ούδαμώς έφρόνει δτι 

έδει νά γίνωσι προσποιητοί λιτανεΐαι προς τον Θεόν καί δεήσεις διά τής 

αναγκαστικής συμμετοχής τού λαού, πεινώντος καί άγανακτούντος, ένεκα τών 

φορολογικών καταπιέσεων, αλλά διόρθωσις πραγματική τών κακώς έχόντων. 

«Οίδα μέν, επιλέγει ό Πατριάρχης, πολλά καί πολλοΐς λυπηρά λέξας1 τό δέ 

αίτιον ή ανάγκη». Θά έπεθύμει νά μή είχε άφορμάς δπως αυτά εΐπη, άλλ’ 

έφ’ όσον έζητήθη ή γνώμη αυτού, έθεώρησε καθήκον του, δπως έκθεση 
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αυτήν, εύχεται δέ δπως ό Θεός φωτίση τον Βασιλέα καί σωση και αυτόν και 

τον λαόν. 

Μετά τον ανωτέρω λόγον ό Πατριάρχης Ιωάννης εδημοσίευσε τήν 

«Συμβουλήν προς τούς Βασιλείς» αποτελούσαν μάλλον σύντομον τού λόγου 

περίληψιν έπιδοθεΐσαν γραπτώς προς τον Αλέξιον, κοινοποιηθεΐσαν δέ πιθα¬ 

νώς προς τον λαόν, τον έκ τής καταστάσεως άγωνιώντα. Ύπέμνησε προς αυτόν, 

προς τοΐς άλλοις, δτι έδωκε ένορκον καί γραπτήν ύπόσχεσιν νά μή θίξη 

τά ιερά κειμήλια τών ναών, άλλ’ έσκέπτετο καί πάλιν προ τού μεγάλου κινδύ¬ 

νου νά κατάσχη καί τά ύπολειφθέντα. «Καί πάλιν περί τούτων σκεπτομεθα... 

ημείς δέ έαυτοΐς έγγράφως έπηρασάμεθα, είποτέ τι πάλιν τοιοϋτον τολμή- 

σαιμεν, τής βοήθειας γυμνωθήναι τού Θεού και έν τφ νύν αϊώνι καί έν τώ 

μέλλοντι* καί πάλιν αγίων ζητουμεν κειμήλια, ΐνα τι εντεύθεν βοηθηθώμεν, 

δθεν κακώς άναλώμεθα». 

Προφανώς είχεν ύπ’δψιν ό Πατριάρχης τήν «περί τών ιερών σκευών» 

Νεαράν τού Βασιλέως Αλεξίου \ δι’ ής τήν ανωτέρω παρέσχεν ύπόσχεσιν. 

Καί πρό τινων ετών, δτε ό Βασιλεύς ήρπασε τά έκκλησιαστικά κειμήλια, 

ήκούσθησαν διαμαρτυρίαι, άς ζωηρότερον έξεδήλωσεν ό Χαλκηδόνος Λέων, 

δστις καί καθηρέθη, διότι κατηγορήθη καί ώς εϊκονομάχος2. 

Διά τής ανώτεροι δέ Νεαρά; ό Βασιλεύς καί ύπεσχέθη δ ίδιος νά μή έπα- 

ναλάβη τοιούτό τι καί εις τούς διαδόχους αύτού τούτο άπηγόρευσεν. Ταύτα 

ύπαινισσόμένος ό Πατριάρχης Ιωάννης έρωτά περαιτέρω τί έπρεπε λοιπόν 

νά γίνη; ’Έπρεπε ν’ άφεθώσιν ελεύθεροι οί εχθροί εις τό κατιχστρεπτικόν 

των έργον; ’Όχι, λέγει ό Πατριάρχης, άλλ’ εκφράζει τήν πεποίθησιν δτι, άν 

έπεκράτουν αί άρχαί τού Χριστιανισμού παρά τοΐς χριστιανοΐς καί εχθρούς 

πολλούς δεν θά είχον καί τούς εμφανιζόμενους, διά τής βοήθειας τού Χρι¬ 

στού, ευκόλως θά κατέστελλον. Άλλ’ ίκετεύσαμεν πολλάκις τον Θεόν διά 

λιτανειών καί δεήσεων καί δέν είσηκούσθημεν, θά έλεγέ τις. Ό Πατριάρχης 

άπαντών διά παραδειγμάτων έκ τών Γραφών ύποδεικνύει δτι δέν είναι 

δυνατόν νά είσακουσθώσιν αΐ δεήσεις τών ζώντων παρανόμως, τών άδικούν- 

των καί καταπιεζόντων τούς άλλους. "Οθεν προτρέπει πάντας εις τήν κατά 

Χριστόν ζωήν. 

Τοιούτο έν γενικωτάταις γραμμαΐς τό περιεχόμενον καί τής «Συμβουλής 

προς τούς Βασιλείς» τοΰ Πατριάρχου Αντιόχειας Ίιοάννου ’Οξείτου. 

1 I) ό 1 § ε γ, Οοτριίδ άβΓ ^πεείιίδείιειι ϋΓΐίΐιηάβπ, η. 1085. Ό ΟΙι&Ι&ηάοη, ΈνΟ άν. 

σ. 120 σημ. 1, υπολαμβάνει οτι ή Νεαρά χρονολογείται άπό τοΰ έτους 1089. άλλ' ώς 
παρετήρησεν ό Οπιιηεΐ, *Ένϋ“ άν. ο. 292 τό «Σημείωμα» τοΰ “Αλεξίου Κομνηνοΰ περί 
τοΰ Λέοντος Χαλκηδόνος έκδοθέν τφ 1086 έχει ήδη ύπ’ δψει τήν ειρημένην Νεαράν. 

2 Χαλκηδόνος Λέοντος, προς τον “Αλέξιον Κομνηνόν έν «Έκκ?^ησιαστική Άλη- 

■&εί<ρ, Κωνσταντινουπόλεως τόμ. Κ'1900, σ. 403, 404. Πρβλ. Οΐιαίαπάοπ, Ενβ άν. 

σ. 108 έξ. 
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Αλλ ουτος μετά της χαρακτηριζούσης αυτόν παρρησίας άπηΰθυνε προς 

τον Αλέξιον και τον λογον. «Περί των χαριστικαρίων» 1, δριμύτατα ελέγξας 

τον -θεσμόν των λεγομένων «χαριστικαρίων», δστις ιδίως επί του Βασιλέως 
εκείνου ήκμαζεν2. 

Την αρχήν του κακοΰ ανάγει ό Πατριάρχης Ιωάννης εις τον πολέμιον 

τοΰ μοναχικοί) βίου εικονομαχον Βασιλέα Κωνσταντίνον Εδστις παρέδιδεν 

εις λαϊκούς κτίσματα, αφιερωμένα εις τον -θεόν υπό ευσεβών Βασιλέων, Επί¬ 

σκοπο) ν και ιδιωτών. Μετά την αποκαταστασιν τής ορθοδοξίας άνεστάλη τό 

κακόν, άλλα βραδύτερον τούτο έπανελήφθη υπό διάφορον τύπον. Βασιλείς 

και Πατριαρχαι τα καταλελυμενα η καταλυομενα υπό τοΰ χρόνου καί τής 

ελλειψεως μερίμνης Μοναστήρια και Πτωχεία παρεχώρουν εις άρχοντάς τινας 

προσωρινώς προς επισκευήν καί διατήρησιν αυτών, «ού δωρεάς τρόπω καί 

επί σωματικά) κερδει, αλλ επι φιλοκαλία καί καλλιέργεια καί -ψυχική δήθεν 

ώφελεία». Άλλα, συν τφ χρόνω, οί μεταγενέστεροι Βασιλείς3 καί Πατριαρχαι 

τήν παραχώρησιν εκείνην καθίστων τελείαν δωρεάν, επί πλέον δ’ έδωροΰντο 

ουχι μονον καταλυομενα άλλα καί καλώς συντηρούμενα Μοναστήρια, οί δ’έκ 

δωρεάς αυτά λαμβάνοντες μετεδωρούντο ή καί έπώλουν είς άλλους. Ό Πατρι¬ 

άρχης Κωνσταντινουπόλεως Σισίννιος β' (996 8) είχε διαμαρτυρηθή κατά τοΰ 

κακοΰ ή αλλ οί μετ αυτόν ηδιαφόρησαν, τό δε κακόν ηύξησε, προσλαβόν 

χαρακτήρα αληθούς συμφοράς. Δεν έχαρίζετο μόνον τούτο ή εκείνο τό Μονα- 

στηριον, αλλά πάντα γενικώς μικρά, μεγάλα, πτωχά, πλούσια, άνδρώα γυναι¬ 

κεία, πλην ολίγων καί νεοσύστατων καί τών εύαριθμήτων κοινοβίων. Έχα- 

ριζοντο δε ταύτα εις κοσμικούς καί είς ανδρόγυνα, «ενίοτε δέ καί εθνικοΐς» 

1 Οο 161 βγϊϊ, ΕοοΙβδϊ3β £Γ3εο3ε ιηοηιιπιεηία, I, 151-191. Πατρολογία Μίδηβ έλλ. 
132, 1117 -1150. 

2 Ρ. 01ι & 1 α η ά ο η, Εβββϊ βιιγ Ιε τέ^ηε ά’ Αίεχΐδ, ΙεΓ Οοηηυέηβ, σ. 284. 01». ΌϊβΗΙ, 
ΡΪ£ΐΐΓ68 Βγζαηΐίιιεε, ΙΙ« Βέτίε, σ. 76-77. Β. Οβεοποωοδ, 1.3 νΐε Γβ1ϊ§;ίβυδβ άπηδ 
ΙΈηιρΐτε ηγζ3πΐίη ου Ιβιηρδ όβδ Οοπαηιέηβδ εΐ άεβ Αη^εδ, Ρ&τίδ 1918, σ. 140.141. 
Α. Α. V 38 ί 1 ϊ β ν, Ένθ’ άν. 11,135. 

Δωρητήριον γράμμα τοΰ Βασιλέως Αλεξίου Κομνηνοΰ μοναστηριακού κτήματος 
έν Κασάνδρα τής Χαλκιδικής προς τόν αδελφόν αυτού Άδριανόν Κομνηνόν, έδημο- 

σιευθη υπό Β. V 3δΐ1ϊ ενβΐίί, έν «Βυζανηνοϊς Χρονικοϊς», τ. Γ’, 1896, σ. 121-2. 

Σύνταγμα τών θείων καί ιερών κανόνων υπό Γ. Α. Ράλλη καί Μ. Ποτλή, Ε, 

20 έξ. Πρβλ Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες, σ. 319. Ό Ββ βιιίεπ, Οπεηδ ΟΙηπ- 

δΐΐοπυδ II, επί τή βάσει τής φράοεως. «Ό δέ έν άγίοις Σισίννιος ού προ πολλών τούτων 

χρόνων πατριάρχης γεγονώς Κωνσταντινουπόλεως» έγνωμάτευσεν ότι τό περί «χαριστι- 

καρίων» υπόμνημα ανήκει ούχί είς τόν Ίωάννην Ε' Όξείτην, άλλ’ είς τόν Ίωάννην Γ' 

Πατριάρχην Αντιόχειας. Ώς δμως ήδη παρετηρήθη, Οτυπιεί, νΕνθ’άν. σ. 287,8, 

μετά τήν ανωτέρω φράσιν, ό συντάκτης τοΰ υπομνήματος ποιείται μνείαν διαδόχων 
τοΰ Σισιννίου. Άλλα μην ό δεύτερος διάδοχος αυτοΰ Ευστάθιος άπέθανε τφ 1025, έν φ 
ό Ιωάννης Γ'. Αντιόχειας τφ 1022. Δεν ήτο λοιπόν δυνατόν ό Ιωάννης Γ' νά όμιλή 
περί διαδόχων πολλών τοΰ Σισιννίου. 
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σημείο! δ Ιωάννης, όσης προς στηλίτευσιν τοΰ κακοΰ, προσάγει καί τύπον 

δωρητηρίου γράμματος. Έξ αυτού εμφαίνεται ότι ό Βασιλεύς ή 0 Πατριάρ¬ 

χης έδωροΰντο έφ’ όρου ζωής Μοναστήρια μετά πάντων τών δικαίων καί 

προνομίων αυτών καί τών κτ){μάτων, ακινήτων καί λοιπών προσόδων. Αρχική 

πρόφασις τής δωρεάς ταύτης ήτο, ώς εϊδομεν, ή συντήρησις τών Μοναστη- 

ρίων, άλλ’ οί λαμβάνοντες αυτά, «χαριστικάριοι» λεγόμενοι, πολλά έξ αυτών 

κατέστρεφον ή μετεποίουν είς «προάστεια» ήτοι εις έπαύλεις. "Αλλως τε δεν 

έδωροΰντο τά καταλελυμένα, αλλά μάλλον τά διατηρούμενα καί άκμάζοντα, 

προσετίθετο δέ είς τό δωρητήριον γράμμα όιι ή πρόσοδος τής δωρουμένης 

Μονής ανήκε μετά τάς δι’ αυτήν δαπάνας είς τόν «χαριστικάριον». Άμα ιή 

καταλήψει τής Μονής ουτος συνήθως παρελάμβανεν υπό τήν προσωπικήν του 

κατοχήν ού μόνον τά οικήματα καί κτήματα καίζφα καί πάσαν πρόσοδον, άλλα 

καί τούς ναούς, εθεώρει δέ ώς δούλους τούς ηγουμένους καί μοναχούς καί 

πάντα τά τής Μονής ώς ιδιόκτητα καί ώς ιδίαν κληρονομιάν. Ό «χαριστικά- 

ριος» μόλις μετά πολλάς αιτήσεις παρεχώρει είς τούς μοναχούς έλαχίστας 

προσόδους προς συντήρησιν καί ταύτας «ώς ίδιον ψυχικόν», ϊνα δέ εϊσπράττη 

περισότερα άφινε νά καταρρέωσιν οί ναοί καί τά οικήματα τής Μονής. 

Οί «χαριστικάριοι» καταλύοντες πάντα θεσμόν τής μοναχικής πολιτείας 

ένέγραφον μοναχούς άνευ τής κεκανονισμένης δοκιμασίας, εντεύθεν δέ κατηρ- 

γεΐτο ή εξουσία τών ηγουμένων. Οί μοναχοί λαμβάνοντες τήν συντήρησιν 

των παρά τών «χαριστικαρίων» δεν ύπήκουον εις τούς ηγουμένους, άλλα καί 

τών ηγουμένων πολλοί ήναγκάζοντο νά ύπακούσωσιν είς τούς «χαριστικα- 

ρίους», γινόμενοι άπό ηγουμένων «αγόμενοι». 

Καί τά γυναικεία Μοναστήρια ή έδωροΰντο επ’ όνόματι τών συζύγων τών 

αρχόντων, αί'τινες, άμα τώ παραλαβεΐν αυτά, ού μόνον πάσαν πρόσοδον αύτών 

ώς ιδίαν ένεκολποΰντο κληρονομιάν, ολίγα τινά ή ούδέν είς τάς μοναζούσας 

παρέχουσαι, άλλα καί οίκους ενιαι εντός τής τών παρθένων αυλής άνήγειρον, 

αίωνίαν τήν κατάσχεσιν τών Μοναστηρίων δι’ εαυτούς θεωροΰσαι. Ευνόη¬ 

του οποία άτοπα εντεύθεν προήρχοντο. 

Ό Πατριάρχης Ιωάννης έπετίθετο δριμύτατα κατά τών Βασιλέων καί 

τών Πατριάρχων, διότι ήνείχοντο τήν φρικτην εκείνην κατάστασιν καί έπεκα- 

λείτο τόν Θεόν όπως τερματίση αύτήν. 

Ή όλη πραγματεία αύτη τοΰ Πατριάρχου Αντιόχειας, σπουδαιότατη 

άπό πάσης άπόψεως, διαπνέεται, ώς παρετηρήθη ήδη, υπό «εύγενοΰς άγανα- 

κτήσεως, ήτις σπανίως άντηχεί έκ τοΰ στόματος τών Βυζαντινών»2. 

1 Πολλάκις συνέβαινε νά γίνωνται δωρεαί άνδρφων Μονών είς γυναίκας, καί δή νεα¬ 

ρός, καί τάνάπαλιν, Σύνταγμα τών θείων καί ιερών κανόνοιν, Ε' 22. 

* Κ. Κγπ ηι 5 α οΐι ε γ, Ιστορία τής Βυζαντινής Λογοτεχνίας, μετάςρρ, Γ. Σωτη- 

ριάδου, Α' 310. 

Επετηρις ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ, έτος ΙΒ'. 24 
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Εϊς Αντιόχειαν δεν είχε μεταβη, ώς εΐδομεν, ό Πατριάρχης Ιωάννης 

κατά τά δυο πρώτα έτη της εκλογής και χειροτονίας του. Φαίνεται δέ οτι 

διαμένων συνήθοχ εν ιή Μονή τής Όξείας, άνέλαβε κα'ι την διοίκησιν αυτής 

επί τινα χρόνον. ’Αλλ’ ήναγκάσθη νά φύγη έξ αυτής καί προς δικαιολογίαν 

συνέταξε «λόγον» ή μάλλον «απολογίαν» περί φυγής1. Την απολογίαν ταΰτην, 

ανέκδοτον τέως σιρζομένην, παρατιθέμεθα περαιτέρω, ρητώς δέ λέγει εν αυτή 

οτι είχε μετανοήσει καί δι’ άλλα τινά σχετικά προς την διοίκησιν τής Μονής 

καί διότι δεν μετέβη αμέσως εις Αντιόχειαν («οΰ μετά την χειροτονίαν ευθύς 

όποιδήποτε τού προς Αντιόχειαν εΐχόμην πλού»). 

Την απολογίαν περί φυγής λέγει έν αρχή οτι διήρεσεν εις λβ'κεφάλαια, 

αλλά το σωζόμενον καί παρατιθέμενου περαιτέρω κείμενον, ώς έκ τής εσωτε¬ 

ρικής του διαιρέσεως φαίνεται, άποτελεΐται εκ λίαν συντόμων κεφαλαίων 

ή μάλλον παραγράφων. “Οτι δέ είναι πλήρες καταφαίνεται έκ τής έν τελεί 

φράσεως «τέλος τού παρόντος λόγου». 

Δυστυχώς δεν είναι σαφής ή εκθεσις. Έν αρχή σημειοΐ, ά'λλως τε, 

ό Ιωάννης οτι σκοπίμως άπέφυγε την σαφήνειαν, και «μετ’ έπικρύψεως» 

έξεφράσθη, διότι οί προς οΰς άπηυθύνετο έγνώριζον περί τίνος πρόκειται. 

Έξ όσων δμως λέγει είναι προφανές οτι μετά την χειροτονίαν του ειχεν άνα- 

λάβει την διοίκησιν τής Μονής, αλλά περιελθών εις ρήξιν προς τούς μονα¬ 

χούς, ήναγκάσθη νΰκτωρ νά έγκαταλίπη την Μονήν, ήν «ληστών καταγώγιον» 

ονομάζει. Οί μοναχοί διετΰπωσαν κατ’ αυτού κατηγορίας τινάς ενώπιον βασι¬ 

λικού καί εκκλησιαστικού δικαστηρίου, δπερ άπεφάνθη υπέρ αυτών. Φαίνεται 

ότι προύκειτο και περί τού ζητήματος τής έκλογής τού ηγουμένου ύπ’αυτών. 

’Αλλ’ άνατρέποντες οί μοναχοί την μοναστηριακήν τάξιν έπέτρεπον τήν εις τον 

ναόν τής Μονής είσοδον καί γυναικών καί τό συμψάλλειν αύτάς μετ’ άνδρών, 

κατήργησαν τον κοινοβιακόν βίον, συνεκρότουν σχεδόν καθ’ εκάστην συμ- 

βοΰλιον («κονσίλιον») καί διηροΰντο εις μερίδας, «άποσχίστας» καλούντες 

τούς μή συμφωνοΰντας μετ’ αυτών καί μή συνυπογράφοντας. 

Ποιείται περαιτέρω ό Ιωάννης μνείαν τού ηγουμένου τής Μονής Νικο¬ 

λάου, ον διεδέχθη αυτός, καί δστις κατηγορειτο ώς κενόδοξος, διότι δέν έχαιρέ- 

τιζε τούς μοναχούς διά βαθείας ύποκλίσεως. Παραινεί τούς μοναχούς όπως 

πολιτεύωνται άξίως τού μοναχικού πολιτεύματος καί μή άσχολώνται περί τά 

κοσμικά. Ψέγει έν παρόδιο τούς Επισκόπους, οιτινες, ποιμένες δντες τών 

λογικών προβάτων, καθίσταντο αγρών καί κτηνών καί αλόγων προβάτων 

επίσκοποι. Παραπονεΐται δέ κατά τών μή ύποσεηριξάντων αυτόν καί δηλοϊ 

οτι παρήτησεν όριστικώς τήν διοίκησιν τής Μονής. 

Προς τούς Βασιλείς απευθυνόμενος ποιείται σύγκρισιν τού ιδιωτικού 

1 Διεσώθη εν τφ αυτφ Σιναιεικφ κώδικι 482 (1117) φύλ. 296“ -297“, Βεηεεενΐο, 

"Ενθ* άν. σ. 280. 

Ό Πατριάρχης “Αντιόχειας “Ιωάννης Ε' Όξείτης (1089-1100). 3<ί 

καί τού «αρχοντικού» βίου, ευρίσκει δέ τόν πρώτον μακαριώτερον. Τέλος 

μετά γενικάς συμβουλάς επαινεί τήν μητέρα τών Βασιλέων, τήν Άνναν Δαλασ- 

σηνήν *, ήν καί προτρέπει όπως δεχθή τόν μοναχικόν βίον. 

Εις τήν Αντιόχειαν μετέβη ό Πατριάρχης Ιωάννης έν τέλει τού 109ί, 

επτά έτη μετά τήν κατάληψιν αυτής υπό τών Σελτζούκων Τούρκων. Πώς 

επετράπη ή παρουσία αυτού έν Αντιόχεια είναι αληθώς απορίας άξιον, διότι 

οί Τούρκοι ήδύναντο νά ύποπτεύωσι τόν Πατριάρχην ώς προερχόμενον έκ 

Κωνσταντινουπόλεως. Άλλ’ οί έν Συρία Τούρκοι δέν άπετέλουν ένιαϊον 

Κράτος, διατελούν εις εμπόλεμον κατάστασιν προς τήν ελληνικήν Αυτοκρα¬ 

τορίαν τού Βυζαντίου, εις οΐαν διετέλουν άλλα τουρκικά Κράτη, έξακολου- 

θούντα τάς προς τούς “Ελληνας εχθροπραξίας. Είναι δέ γνωστόν οτι έκ τών 

Τούρκων ηγεμόνων ό Μ&ΙΐΕ -δοΐΐαΐα ήτο προστάτης τών χριστιανών2. Ίσως 

λοιπόν έθεωρήδη ακίνδυνος ή παρουσία του έ'λληνος Πατριάρχου έν μέσφ 

τού ποιμνίου του. 

Αλλά πολλά δεινά ύπέστη παρά τών Τούρκων. Έν τή παραιτήσει αυτού 

έσημείωσεν, «ώς γάρ έγενόμην έν Αντιόχεια, μυρίοις μέν προσπελάσας κιν- 

δύνοις, μυρίους δέ χειμώνας καί κλύδωνας πειρασμών άνυποίστους διήνεγκα... 

διετέλεσα εννέα εφεξής ενιαυτούς προς ανθρώπους πυκτεύων παντός θηρίου 

χαλεπωτέρους καί άπαύστως καταιγίσι συμφορών ένθαλαττεύων καί μηδε- 

μίαν, ώς είπεΐν, μηδέποτε τών απαραιτήτων δεινών παύλαν εύρίσκων. Καί 

τό μεΐζον ουδέ αυτός ών μόνος ό Ιν τούτοις εξεταζόμενος, δ τάχα καί μετριώ- 

τερον έδόκει είναι, άλλα μετά μυρίων καί άλλων ψυχών, ών τήν κυβέρνησιν 

ένεπιστεύθην». 

Διά τών ολίγων τούτων φράσεων ό Πατριάρχης Ιωάννης παρέσχε ζωη- 

ράν εικόνα τής έν Αντιόχεια φρικτής καταστάσεως έν μέσω τής οποίας εύρέθη. 

Ούχ ήττον ήδυνήθη καλώς νά έργασθή κατά τήν διαρρεύσασαν έννεατίαν, 

διότι περαιτέρω έλεγεν: «Εί μέν οΰν καί τι κατώρθωται τό εύάρεστον έκ 

τών πειρασμών έκείνων καί τών διωγμών, οΰς ύπέμεινα, βαρυτάτων, οίμαί, 

τών πώποτε, παρίημι τούτο λέγειν, ΐνα μή και περιττολογών δόξω· πλήν ούτο.) 

μέν εμέ παντοδαπαί θλίψεις καί άνάγκαι εύρη σαν καί κίνδυνοι αδου καί 

παγίδες θανάτου περιέσχον με ανέφικτοι, ό δέ πανοικτίρμων καί τών απε¬ 

γνωσμένων σωτήρ ούκ άνήκεν ούδ’ έγκατέλιπέ με...». 

Δυστυχώς στερούμεθα, έκτος τών ανωτέρω, άλλαη· ενδείξεων και πλη¬ 

ροφοριών περί τής δράσεως τού Πατριάρχου Ίωάννου εν Αντιόχεια. 

1 Πρβλ. Ρ. Οΐιαί&πάοη, Ένθ’ άν. σ. 2ό, έξ. Κ. Παπαρ ρη γοπού 1ου, ΈνΦ’ 

άν. Δβ, σ. 32 έξ. 
5 Ή ύπόθεσις τοΰ Οταιηεΐ, “Ένθ’ άν. σ. 294, καθ ήν ό “Ιωάννης μεταβάς εις 

“Αντιόχειαν άμα τή χειροτονία αύτοϋ (1089) έπανέκαμψεν εις Κωνσταντινουπολιν ώς 

άιτεσταλμένος τοΰ Μαΐίΐί - 5ο1ι&1ι δέν εχει βάσιν τινά, διότι άναμφιβόλως ό Ιωάννης 

πρό τοΰ 1091 δέν είχε μεταβή εις “Αντιόχειαν, παρέμεινε δε εκεί επί έννεατίαν. 
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Όσεί δέμή ήρκουν τά παρά των μουσουλμάνων επιδρομέων παθήματα, 

ό Πατριάρχης Ιωάννης ύπήρξεν αύτόπτης μάρτυς των δραματικωτάτων γεγο¬ 

νότων τής αλωσεως τής Αντιόχειας υπό νέων κατακτητών, των Σταυροφόρων 

(3 Ιουνίου 1098). Οΰτοι γενόμενοι κύριοι τής Αντιόχειας ίδρυσαν φραγκικήν 

ηγεμονίαν Αντιόχειας υπό τον Βοημούνδον, παραγκωνίσαντεςδέ τον κανονικόν 

ορθόδοξον Πατριάρχην καθίδρυσαν λατΐνον Πατριάρχην μετά πολυαρίθμου 

ανώτερου καί κατωτέρου κλήρου, καί επί πλέον άνέλαβον τον βίαιον προση¬ 

λυτισμόν των ορθοδόξων καί ετεροδόξων τής Συρίας. Τούτου ενεκα κατέστη 

αδύνατος ή παραμονή τού Πατριάρχου Ίωάννου εν Αντιόχεια. Μετά δύο 

έτη ήναγκάσθη ν’ άπομακρυνθή έξ Αντιόχειας, καταλιπών καί μεταξύ των 

έπεισάκτων ξένων άρίστας εντυπώσεις, ώς άνήρ διάσημος καί ευσεβής1. 

Έπανακάμψας εις Κωνσταντινούπολή, τή 19ώ Όκτωβρίου τού 1100, 

υπέβαλε παραίτησιν από τού Πατριαρχικού θρόνου Αντιόχειας. Έν αυτή 

κατά τό περαιτέρω παρατιθέμενον ανέκδοτον έτι κείμενον αυτής2, λέγει δτι 

λόγοις έντραφείς καί συζήσας πάντοτε, έμεινεν ήσυχάζων έν τω έν τή Μονή 

τής Όξείας κελλίω του. Άλλα Θεού παραχωρήσει εκλεγείς Πατριάρχης, επί 

έννεατίαν δλην μυρίους ύπέστη κινδύνους καί κλύδωνας καί πειρασμούς άνυ- 

ποίστους, διετέλεσε δέ μετά τού ποιμνίου του παλαιών προς ανθρώπους παν¬ 

τός θηρίου χαλεπωτέρους, υπό τούτους πάντως έννοών τούς Σελτζουκίδας 

Τούρκους Μουσουλμάνους καί τούς μετ’ αυτούς Φράγκου; κατακτητάς τής 

Αντιόχειας. Παρά ταΰτα, λέγει, εΐργάσθη υπέρ τής Εκκλησίας, ένισχυόμενος 

υπό τού Σωτήρος, δστις καί ήξίωσεν αυτόν νά έπανίδη τήν Κωνσταντινού¬ 

πολή καί νά γίνη δεκτός μετά τιμών παρά τού Βασιλέως. Υπέβαλε λοιπόν 

τήν παραίτησιν αυτού, άποκαμών έκ των ταλαιπωριών, άς όπέστη καί τών 

ασθενειών, παρήτεΐτο δέ καί αυτής τής άρχιερωσύνης, μή έπιθυμών νά 

πράξη τι τών τού αξιώματος τής άρχιερωσύνης καί τού Πατριάρχου, «μήτε 

ούσης τής Αντιόχειας εν οΐς έστι νΰν, μήτε άπαλλαγείσης, σύν Θεφ, τών 

1 Α1 ό β γ I ά’Αϊχ, ΗΪ510Π2 ΗΪ6Γ03, VΟ 11 ϊ 11 3. υ 111 € δε Τντ, Βείΐΐ δαοπ Ιιίβίο- 

Π2 VI, 23 καί άλλ. Πρβλ. Ο. Κ 3 γ η 1 ε νβ 1ί Απίϊοείιε έν ναεαηί-Μαηζεηοί, Οΐείϊοη- 

ηίΐΪΓε άε ίοΐ οαΐΐιοΐίημε III, 614. Έν ’Αντιοχείφ ευρισκόμενος διεξήγαγε συζητήσεις καί 
μετά τών ετεροδόξων, ίδια δέ τοΰ Θωμά, δστις μονοφυσίτης ών έγένετο μονοθελήτης 
Επίσκοπος τών Μαρωνιτών έν Καίατ Τα6, σώζεται δέ χειρόγραφον αύτοΰ έν συριακή 
γλώσση, έν κώδ. 146 τοΰ Βατικανού. 

5 Σφζεται έν τψ ανωτέρω ύποσημειωθέντι 282 (1117) φυλ. 295α-295Ρ Σιναϊτικώ 
κώδικι, Βεηεβενϊε, Ενθ αν. σ. 279, μετά τής ύποσημειώσεως: «έγράφη ή παρούσα 
παραίτησις διά χειρός Μελετίου μονάχου τοΰ μαθητου μου, ύπεγράφη δέ παρ’ έμοΰ καί 

έσφραγίσθη τφ εως τοΰ νΰν συνήθει βουλλωτηρίφ· μηνί όκτωβρίου ίνδικτιώνος Θ’. 

Ό αμαρτωλός Ιωάννης καί γεγονώς εί καί άνα[ξίως) καί κατά πάντα άνά(ξιος] πατριάρ¬ 

χης τής μεγάλης Αντιόχειας, τό ανωτέρω κατ“ έμήν γνώμην γεγραμμένα έπιβεβαιών τή 
οίκείρ. χειρί υπέγραψα». 

Ρ 

Ό Πατριάρχης Αντιόχειας Ιωάννης Ε' Όξείτης (1089-1100). 

κυριαρχούντων», λέγει χαρακτηρισπκώς, έπιθυμών νά επανέλθ-η καί πάλιν 

εις τον μοναχικόν βίον έν τή Μονή τής Όξείας1. 

Εφησυχάζουν έν τή Μονή συνέγραψεν * Ασκητικά, άποτελούμενα εκ συλ¬ 

λογής πατερικών χοιρίων καί παραινέσεων, σφζεται δέ ή πραγματεία ανέκδο¬ 

τος2 5. Όσαύτως ανέκδοτος σφζεται περί θείας ευχαριστίας πραγματεία τού 

Ίωάννου υπό τήν επιγραφήν: « Υπόθεσις τών θείων και άχράντων Μυστη¬ 

ρίων τον ζωοποιοΰ σώματος και αίματος τοΰ Κυρίου ημών Ίησον Χρίστον, 

παρά διαφόρων άγιων και οικουμενικών διδασκάλων έκτεθεΐσα, αυλλεγεΐσα 

παρά τον μακαριωτάτον Ίωάννου τοΰ άγιωτάτου Πατριάρχου Αντιόχειας 

εν τη Μονή, εν τη νήσο) τή ’ Οξεία κείμενον»6. Προφανώς ή επιγραφή αυτή 

έτέθη υπό άντιγραφέαις τής πραγματείας μετά τον θάνατον τού Ίωάννου, 

ή δέ φράσις «εν τή Μονή έν τή νήσφ τή Όξεία κειμένου», ύποδηλοι ώς 

παρετηρήθη ήδη, δτι έν τή νήσω εκείνη έτελεύτησε τον βίον καί έτάφη 

ό Ιωάννης. 

Έτέραν πραγματείαν συνέταξεν ούτος τήν περί νηστείας, σφζομένην 

ωσαύτως ανέκδοτον υπό τήν επιγραφήν «Σνν Θεφ λόγος περί νηστείας τών 

τριών τεσσαρακοστών καί υλών τών τετραδοπαρασκευών δλον τοΰ ενιαυτόν, 

συλλέγεις από διαφόρων βιβλίων καί εκτεθείς παρά τον αυτόν Πατριάρχου»4. 

Ή πραγματεία αΰτη αποδίδεται έν τινι κώδικι καί εις τον Πατριάρχην 

Κωνσταντινουπόλεως Νικόλαον υπό τήν επιγραφήν <ιΑόγος συγγραφείς πρός 

τινα Θεόφιλον παρά τοΰ άγιωτάτου πατριάργου Κωνσταντινουπόλεως κνρον 

Νικολάου περί τών τριών τεσσαρακοστών καί τών δλων τετραδοπαρασκενών 

τοΰ δλον ενιαυτόν, συλΛεγείς από διαφόρου θειογράφων βιβλίων καί συντεθείς»0. 

1 "Εντινικαταλόγφ τών πατριαρχών Αντιόχειας, συνταχθέντι υπό Μιχαήλ Μπρέκ, 

Ρ. Ο υ 5 ρ ε η 31ί ί 1, Χριστιανική Ανατολή· Συρία. Κατάλογος τών Πατριαρχών Αντιό¬ 

χειας, Ρωσ. έν Κιέβψ 1875, σ. 80 λέγεται δτι ό Ιωάννης Όξείτης έποίμανε καλώς τό 
ποίμνιον αύτοΰ επί 47 έτη. Ό Πορφύριος Ούσπένσκης ύπέλαβεν επί τή βάσει τής πληρο 
φορίας ταύτης. δτι ό Ιωάννης, μετά τον Πατριάρχην Πέτρον, δταν οί διάδοχοι αύτο.ΰ 
Θεοδόσιος, Αίμιλιανός καί Νικηφόρος διέμενον έν Κωνσταντινουπόλει, από τοΰ 1056 

μέχρι τοΰ 1092 διηύθυνε τό Πατριαρχεϊον “Αντιόχειας, καθ’δ έτος, κατά τον Ιωάννη ν 
Ζέ μη —έτερον συντάκτην καταλόγου τών Πατριαρχών Αντιόχειας—είτα δέ καί επί 7 έτη 
έπατριάρχησεν έν “Αντιόχεια. Μετά τήν υπό τών Σταυροφόρων κατάκτησιν αυτής άπε- 

μακρύνθη εις Κωνσταντινούπολιν ένθα καί άπέθανε μετά 47ετή υπηρεσίαν υπέρ τής 
Εκκλησίας “Αντιόχειας. “Αλλά ταΰτα είναι, άπλαΐ υποθέσεις άνευ ιστορικής τίνος βάσεοις. 

2 Σώζεται έν τή Βιενναία Βιβλιοθήκη Οοά. νΐηάοΒοηειίδϊδ ΤΒεοΙ. 276 (Νεδδεί). 
Περί τών συγγραμμάτων καθόλου τοΰ Ίωάννου πρβλ. Ε. Ρείίΐάρθρον έν ν&εαηΐ- 

Μαηζεηοΐ, ΟΐοΐίοηηαΪΓε δε Ια ίοΐ εαΐΐιοΐϊηιιε VIII, 751-2. Οπιηιεί, Ένθ’άν. σ. 286 έξ. 

3 Σώζεται έν κώδιξι τής Βιβλιοθήκης “Αθηνών κώδ. 496 καί Παρισίων 0οά. 384. 

911. 933. 

* Έν τοϊς κώδιξιν “Αθηνών 496 καί Ραπδ. 364. 
6 Έν Οοά. Ραπδ. 1133 (Πρβλ. Ρ ί I γ α, δρϊείΐε^ίιιηι δοΐεεηιεπδε, IV, 481-487) 

Σ η σ ιτικές 482 (1117) (Β ε η ε δ ε ν ΐ ε, Ένθ’ άν, σ. 293) Οοίδΐΐιι. 112. 
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Υπέθεσαν τινες δτι υπό τον Πατριάρχην Νικόλαον νοείται ό Νικόλαος 

Γ'. Γραμματικός (1084-1111) άλλ’ ως παρειηρήθη ήδη1, ή πραγματεία περί 

νηστείας αντιγράφεται εν τοΐς πλείοσι των κωδίκων μετά την πραγματείαν του 

Ιωάννου Ε'. Όξείτου περί Ευχαριστίας και φέρει τό όνομα αύτοΰ, πρόδηλον 

δε οτι ή παρεμβολή του ονόματος του Νικολάου οφείλεται εις άντιγραφέα. 

Ή περί νηστείας πραγματεία κατά την συνθεσιν αυτής ομοιάζει προς 

τας άλλας πραγματείας του Ιωάννου. Είναι δέ γνωστόν δτι περί την ύπ’ 

Οψιν ημών εποχήν διεξήγοντο συζητήσεις εν Συρία περί τής προ τής εορτής 

τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου νηστείας. Ό Νίκων μοναχός του Μελανός 

Ορους έπληροφόρησεν δτι ή νηστεία αΰτη έτηρεΐτο έκ παραδόσεως έν τή 

Εκκλησία Αντιόχειας καί δτι 6 Πατριάρχης Ιωάννης έκΰρωσε γραπτώς τά 

περί αυτής παραδοθέντα υπό των προκατόχων αύτοΰ Πέτρου καί Θεοδοσίου2. 

Ό δέ κατά τον αυτόν χρόνον άκμάσας Αναστάσιος Επίσκοπος Καισαρείας 

τής Παλαιστίνης, γράψας περί τής νηστείας ταΰτης, προσήγαγε τήν αυτήν 

μαρτυρίαν, καθ’ ήν ή νηστεία ετηρεΐτο έν τή Εκκλησία Αντιόχειας. «Είσί 

δέ μοι, λέγει, καί κατά παράδοσιν διά ζώσης φωνής, ούχ ήττον τούτων (=τών 

εκ των κανονικών διατάξεων μαρτυριών) κατά πολΰ. 'Ο γάρ Πατριάρχης 

Αντιόχειας καί πάσης "Ανατολής ό έν μακαρία τή λήξει κυρις Πέτρος, αυτός 

ταΰτα έφΰλαττε καί τοΐς λοιποΐς παρεδίδου' ομοίως καί ό κυρις Θεοδόσιος· 

προς δέ καί ό νυνί Πατριάρχης κυρις Ιωάννης καί άγιώτατος πάσι παρέ- 

δωκε ταυτην, έγγράφως έχων τάς μαρτυρίας. Καί οΰτοι δέ πάντες τον του 

κορυφαίου θρόνον Ιπέχοντες οΰκ άφ" εαυτών όρμώμενον ταυτην έφΰλαττον, 

άλλα τοΐς προ αυτών πάσιν επόμενοι...»8. 

Έκ τής πολυτίμου ταΰτης πληροφορίας μανθάνομεν δτι ή νηστεία 

ή προ τής εορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου ετηρεΐτο εξ αρχαίας παραδό¬ 

σεως έν τή Εκκλησία Αντιόχειας, ρητώς δ’ έν τή μαρτυρία τοΰ Αναστασίου 

Καισαρείας μνημονεύονται οί Πατριάρχαι "Αντιόχειας Πέτρος, Θεοδόσιος 

καί ό Ιωάννης, ζών έτι καθ’ δν χρόνον έγραφεν ό "Αναστάσιος Καισαρείας 

τής Παλαιστίνης, πρόκειται δέ περί τοΰ "Ιωάννου Ε' Όξείτου, ούχί δέ ετέρου 
τίνος Ίωάννου 4. 

Είναι αληθές δτι ή ανωτέρω πραγματεία τοΰ Ίωάννου περί νηστείας 

ούδεμίαν ποιείται μνείαν τής νηστείας τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου5, άλλα 

1 Ο γ α ιυ β 1, Ένθ' αν. σ. 289, 290. 

2 Μ ά ί, δσπρίοπιπι νβί. Νονπ ΟοΠβείίο, IV. 162. 

■ Πατρ. Μΐ^πε έλλ. 127, 524. Κατά πληροφορίας τοΰ Νίκωνος μοναχού τοΰ Μελα¬ 

νός νΟρουε, η Έκκ?.ησία Αντιόχειας έώρταζε μόνον επί μίαν ημέραν τήν εορτήν τής 

Μεταμορψώσεως καί κατ’ αυτήν μόνον διέκοπτε τήν νηστείαν, ένφ άλλαχοΰ έωρτάζετο 

επί τέσσαρας ή επί οκτώ ημέρας, Πατρ. Μΐ^πε έλλ. 127, 528, 529. 

4 Ο γ α πι β 1, Ένθ’ άν. σ. 289. 90. 

5 Ή περί τοΰ αντιθέτου πληροφορία τοΰ Ε. Ρ ε ί ΐ ι έν ϋΐοΐ. <3ε ΤΗεοΙο^ίβ ο&ίΐχοΐ. 

VII, 751. 2, προήλθε πάντως έκ λάθους. 
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τοΰτο δέν δΰναται νά θέση υπό αμφιβολίαν τό γεγονός τής συγγραφής τής 

πραγματείας υπό τοΰ Ίωάννου. Συνέγραψεν αυτήν ούτος έν Κωνσταντινου- 

πόλει, ειτα δέ εις "Αντιόχειαν μεταβάς καί εύρεθείς έν μέσφ των είρη μενών 

αμφισβητήσεων έξέδωκε διάταξιν περί τής τηρήσεως τής νηστείας τής προ 

τής εορτής τής Κοιμήσεως. 
Εις τον Ίωάννην αποδίδεται καί τις βιογραφία τοΰ άγ. Ίωάννου Δαμα- 

σκηνοΰ, αλλά δέν φαίνεται αΰτη γνήσιον αύτοΰ έργον1. Εις αυτόν ανήκει 

ό περί άζυμων λόγος φέρων τήν επιγραφήν «Ίωάννου Πατριάρχου λόγος 

περί τών άζυμων προς τον "Αδριανοπολίτην»2. Δέν είναι γνωστόν περί τίνος 

Άδριανοπολίτου πρόκειται, αλλά τούτον χαρακτηρίζει ό Ιωάννης έν τφ λόγφ 

αύτοΰ ώς «σοφώτατον»3. Προς τοΰτον υπομιμνήσκει τήν πρεσβείαν, ήν έποι- 

ήσατο ό Ιωάννης υπέρ τής τών Έκκ?ςησιών ένώσεως, ο δέ Βασιλεύς Αλέ¬ 

ξιος «συν τφ πάντη άρίστω καί τφ πρώτω τών άδείαρών» (τφ Πατριάρχη 

Κωνσταντινουπόλεως4); άσμενοι έδέχθησαν καί πολλήν έπεδείξαντο σπουδήν 

ύπέρ τής πραγματοποιήσεως τών πρεσβευθέντων. Γην προσπάθειαν εκείνην 

τοΰ Ίωάννου ύπεσιήριξεν ό Άδριανουπολιτης. Ενεκα λοιπόν τής άρξαμε- 

νης ζωηράς κινήσεως υπέρ τοΰ ζητήματος τής ένώσεως^ τών ^ "Εκκλησιών, 

ό Πατριάρχης "Ιωάννης σκόπιμον έθεώρησε νά συντάξη τον περί τών 

άζυμων λόγον καί χάριν άσκήσεως καί χάριν τής διεξαχθησομένης μετά 

τών Λατίνων συζητήσεως. Αΰτη ύπήρξεν η αφορμή τής συντάξεως^ τοΰ 

λόγου περί άζυμων, εσωτερικοί δ’ έξ αύτοΰ λόγοι πείθουσιν δτι συντάκτης 

«Σωφρονίου Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ, Ό άγ. Ιωάννης Δαμασκηνός «Νέα Σιών» 

ΚΣΤ'. 1931, α. 390. Ό Αντιόχειας Αθανάσιος Δαββάς (1685-94, 1720-24) έν τή υπ 

αύτοΰ συγγραφείση ίστορίφ τών Πατριάρχων Αντιόχειας (Έδημοσιεύθη τό έλληνικόν 

κείμενον μετά ρουμανικής μεταφράσεως έν τφ περιοδ. τοΰ Βουκουρεστιου « Ορθοδοξος 

Εκκλησία τής Ρουμανίας* ΧΙΛΧ, 1931, σ. 143) έσημείωσε. «Μετά ^ ταΰτα έγένετο 

(Πατριάρχης Αντιόχειας) Ιωάννης, δστις συνεγράψατο τον βίον τοΰ άγ. Ίωάννου Δαμα¬ 

σκηνού, δι’ ύπαγορεύοεως τοΰ ίερομονάχου Μιχαήλ· οτε ό υιός τοΰ Κουταλμουσι επερι- 

λαβε τήν Αντιόχειαν έν έτει έξακισχιλιοστώ πεντακοσιοστό» έβδομηκοστφ και τριτφ' 

ποιμάνας δέ τό ποίμνιόν του καί τήν Εκκλησίαν καλώς έτη τεσσαράκοντα επτά, έκοι- 

μήθη». Κατά τήν πληροφορίαν ταυτην, ήτις δέν φαίνεται ^ακριβής, ή βιογραφία τοΰ 

άγ. Ίωάννου Δαμασκηνού συνετάχθη υπό τοΰ Ίωάννου Δ'. δοτις δμως δέν ήτο Πατρι¬ 

άρχης έν ετει 1064 ούδ’ έπατριάρχησε 47 έτη, πρβλ. τάς παρατηρήσεις τοΰ Ό. Ρβοίοτγ, 

νίαΐα είάηΐιιΐιπ Ιοαη Ι)3ΐιΐ3.5θ1ιπι, Βιιουτεείΐ 1935, σ. 21, σημ. 1. 

5 Ανδρονίκου Δη μη τρ ακοπού λου, "Ορθόδοξος Ελλάς, σ. 10. Β. Β β 3 1». 

ϋειιχ ίηβάΐΐε όγζ&ηίΐηε ειιτ Ιεδ αζνπιεδ 3υ άβόιιΐ άιι XII ειεοΐε. Οηεηίαίιε. 01ιΠ5ΐΪ3η3. 

II, 3. Κόχη» 1924, σ. 112-131. 

8 "Εν τισι κώδίξιν, αντί τής επιγραφής «πρός τον Άδριανουπολίτην», κειται «προς 

τόν ’Α δ ρ ι α ν ο υ π ό λ ε ω ς», άλλ’, ώς παρατηρήθη ήδη, είναι προφανές έκ τής αρχής 

καί τοΰ τέλους τοΰ λόγου οτι ό συντάκτης αύτοΰ απευθύνεται πρός λαϊκόν ούχί δέ πρός 

Αρχιερέα. 

♦ Ε ε; ό, Ένθ’ άν. σ. 60 σημ. 7. 
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αύτοΰ ύπήρξεν ό Αντιόχειας Ιωάννης Ε' Όξείτης καί ούχί ο μετ’ αυτόν Πα- 

τριάρχης Ιωάννης <Γ' Απλουχέρης ι. Είναι δέ γνωστόν δτι μετά τά εν Κων- 

σταντινουπόλει συμβάντα κατά ιό έτος 1054 ζωηρώς συνεζητεΐτο τό ζήτημα 

των άζυμων μεταξύ Ελλήνων και Λατίνων, 6 δέ Αλέξιος Κομνηνός, άπαγο- 

ρευσας τοϊς Λατίνοις, ΐνα τελώσι νό μυστήριον τής θείας Ευχαριστίας δι’ άζυ¬ 

μων, προύκάλεσε την οργήν του Πάπα Ρώμης Ουρβανου β' (1088- 1089). 

Αποστείλας ουτος εις Κωνσταντινούπολή τον ηγούμενον τής παρά την 

Ρώμην Μονής^ Κρυπτοφέρρης Νικόλαον, ήξίωσεν, όπως άρθη ή άπαγόρευ- 

σις. Ο Βασιλεύς διά τού αυτού ηγουμένου προσεκάλεσε τον Πάπαν όπως 

μεταβή εΐς Κωνσταντινούπολή και μετάσχη τής Συνόδου, υπέρ τής ενώ- 

σεως των Εκκλησιών. Καί έδέχθη μέν ό Ούρβανός, άλλα δέ ήδυνήθη νά 

μεταβή \ Έχων δέ ανάγκην τής βοήθειας των δυτικών ό "Αλέξιος κατά των 

Πετσενέγων και έλπίσας νά λάβη παρ’ αυτών βοήθειαν, άπέστειλεν "Ελλη¬ 

νας άντιπροσώπους εΐς την εν Ιν ΙΙιατσέντση τώ 1095 συνελθοΰσαν Σύνοδον, 

άλλ ούδέν έπετεύχθη. Ή εν Βάρι τής Ιταλίας Σύνοδος τού 1098 κατεδίκα- 

σεν ως αιρετικούς ^τούς μή παραδεχομένους τό ίίΗοτμιο5, έπηκολούθησε δέ ή 

Α Σταυροφορία, ήτις έ'τι μάλλον άδύνατον κατέστησε την ενωσιν τών Εκκλη¬ 

σιών. Ούχτήττον <5 Πάπας Πασχάλιος β' (1099- 1118) διεπραγματεύθη τό 

ζήτημα τής ενώσεως, προσεκάλεσε δέ τον Αλέξιον νά μεταβή, εις Ρώμην 

κατά τό θέρος τού 1112, άλλ’ άσθενήσας ό Αλέξιος δεν μετέβη 4. Όθεν ό 

ΙΙαπας άπεφάσισε ν άποστείλη εΐς Κωνσταντινουπολιν πρεσβείαν προς δια¬ 

πραγμάτευσή τού ζητήματος τής ενώσεως, Τότε φαίνεται ότι ο Αντιόχειας 
Ιωάννης Όξείτης συνέγραψε τον περί άζυμων λόγον. 

Γα επιχειρήματα αύτοΰ ό Πατριάρχης άρύεται α7) έκ τής έγκεκριμένης 

έγγράφου διδασκαλίας τής Εκκλησίας β') έκ τής άγράφου παραδόσεως και 

συνήθειας και γ') έκ θεολογικών λόγων καί άναλογιών. Άποδεικνύων δέ δτι 

ο Κύριος κατά τον καθορισμόν τού Μυστηρίου τής θείας Εύχαριστίας μετε- 

χειρίσθη «άρτον» καί οΰχί «άζυμον» καί παρέχων την έννοιαν τού «άρτου» 

(εκ τού αΐρ ε σθαι = προσφέρεσθαι εΐς τροφήν, τής επάρ σεως=έπί τά 

άνω ύψώσεως, τού άρ τ ίου - πλήρους τροφής) λέγει δτι τά άζυμα μετεχει- 

ρίζοντο ο! Ιουδαίοι δι’ ιστορικούς λόγους, μεθ’ ών συνδέουσι την εορτήν 

τού Πάσχα.^Οΐ Λατίνοι μεταχειριζόμενοι τά άζυμα, τηρούντες δέ καί τήν 

νηστείαν τού Σαββάτου, Ιουδαΐζουσιν άλλά διατί δεν προσθέτουσι καί τήν 

τήρησιν τής περιτομής καί τάς διατάξεις τάς Ίουδαϊκάς περί τήν τέλεσιν τού 

Πάσχα; Άναιρων τό επιχείρημα τών Λατίνων ό Ιωάννης, δτι ό Κύριος κατά 

τον Μυστικόν Δείπνον έφαγε τό Νομικόν Πάσχα, επομένως μετεχειρίσδη 

1 Πρβλ. Ι,βχό, Έν&’ άν. σ. 60. 200.201. ΟπιπιοΙ, “Ενθ’ αν. σ. 297 - 8, 

3 Ν ο Γ ό ε η, ΈνΟ ’ άν. σ. 46 - 7. 

3 Οΐιαί&ηόοη, ’Ένθ’ άν. σ. 259. 

4 Αυτόθι, σ. 261. 
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άζυμα, άπο δεικνύει δτι κατά τήν εσπέραν τού Μυστικού Δείπνου δεν ή σαν 

έτοιμα τά άζυμα, διότι έτελέσθη ουτος προ τού Ιουδαϊκού Πάσχα. Προς 

τούτο εξετάζει ό Ιωάννης τά σχετικά χωρία τών Ευαγγελίων καί άναιρει τό 

επιχείρημα τών Λατίνων, καθ’ δ ο Κύριος κατά τήν εσπέραν τού Μυστικού 

Δείπνου καθορίσας τό Μυστήριον τής θείας Ευχαριστίας μετεχειρίσθη άζυμα. 

Επίσης άναιρει περαιτέρω διά τών θεολογικών λόγων και άναλογιών τό 

επιχείρημα τών Λατίνων δτι τό άζυμον είναι σύμβολον τής καθαρότητος, 

διότι τά σύμβολα ούδεμίαν σχέσιν έχουσι προς τό έν τή θείο: Ευχαριστία 

προσφερόμενον σώμα καί αίμα τού Κυρίου. Προκειμένου δέ λόγου περί τής 

παραδόσεως καί τής συνήθειας ό Ιωάννης άποδεικνύει, οτι οί Ιταλοί, έπι- 

στραφέντες έκ τού εθνισμού, ούχί δ’ έκ τού Ιουδαϊσμού εις τον Χριστιανι¬ 

σμόν, δεν παρέλαβον παρά τών Αποστόλων τά άζυμα, άν δέ ταύτα παρελάμ- 

βανον, διά τί νά μή παραλάβωσι καί τήν περιτομήν; καί διατί οί Απόστολοι 

μόνοις τοϊς έν Ροίμη ούχί δέ καί έν Κορίνθω καί άλλαχού έπέτρεψαν άζυμα; 

Άντιθέτως έν ταΐς έπιστολαΐς αυτών διδάσκουσι τούς πιστούς, ινα τελώσι 

τήν θείαν Εύχαριστίαν δι’ άρτου ούχί δέ δι’ άζυμου. Έν τελεί ό Πατριάρ¬ 

χης Ιωάννης περιγράφει τήν παρά Λατίνοις τέλεσιν τής θείας Εύχαριστίας, 

εις ήν παρευρέθη, έν Αντιόχεια προφανώς, καί υποδεικνύει τήν έπελθούσαν 

διαστροφήν, «είδον γάρ, λέγει, θυσίαν άθυτον καί άκοινώνητον κοινωνίαν. 

Άνυψών τοίνυν αυτό ( = τό άζυμον) πρώτον ό ίερεύς, είτα ούτως ώς έχει 

καθίησιν εΐς τό στόμα και κατασπών άσπάζεται τούς λοιπούς, δσοι τοϊς μετα- 

λήψεως χάριν προσίασιν. Έστύγναζον μέν επί τή πλάνη (τών) άνδρών, δτε 

τούτο έώρα>ν έγώ' μεταξύ δέ μοι καί μειδιάσαι έπήλθε καί πρός τινα πλη¬ 

σίον εστώτα, «μήποτε, έφην, έκ τούτων τό παρ’ ήμϊν δημώδες έσχε τήν άφορ- 

μήν, δταν γάρ δύο τρισί βραχύ τι τών εδωδίμων παράσχωμεν ούκ έμφαγεΐν 

τω ένί κελεύομεν καί τούς ετέρους φιλήσαι;» 

Τοιούτο έν γενικωτάταις γραμμαϊς τό περιεχόμενον καί τού περί άζύμων 

λόγου τού Πατριάρχου Αντιόχειας. Ύποβάλλων αύτόν εις τον Άδριανουπο- 

λίτην, παρεκάλει δποις έξετάση αύτόν καί ή έγκρίνη ώς εχει ή διορθώση αυτόν, 

μεταποιών καί μεθαρμόζων έπί τό κάλλιον, χάριν τού σκοπού, δι’ δν προω- 

ρίσθη ό λόγος. 

Έκ τών ανωτέρω είρημένων συνάγεται δτι ό λόγος συνετάχθη, ώς ε’ίπο- 

μεν, περί τό 1112, δτε έμελλε νά συζητηθή τό ζήτημα περί τών άζύμων 

μεταξύ τών ορθοδόξων καί τών Λατίνων έν Κωνσταντινουπόλει. 

Άξιοσημείωτον δέ δτι ό Πατριάρχης Ιωάννης καί μετά τά έν Κων- 

σταντινουπόλει συμβάντα κατά τό έτος 1054, έπίστευεν ώς δυνατήν τήν συμ¬ 

φωνίαν τών Εκκλησιών, άν οί Λατίνοι έδέχοντο νά έγκαταλείψωσι τήν περί 

άζύμων έσφαλμένην διδασκαλίαν ι. 

1 “Αλλων διαφορών μεταξύ τών δυο Εκκλησιών ούδεμίαν ποιείται μνείαν. 
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9Εν αρχή τού 1113 νέα πρεσβεία έκ μέρους τού Πάπα Ρώμης άφίκετο 

εις Κωνσταντινούπολή, υπό την ηγεσίαν του αρχιεπισκόπου Μεδιολάνων 

Πέτρου Χρυσολάνου. Ούτος, επί παρουσία τοΰ Βασιλέως και του Πατριάρ- 

χου Κωνσταντινουπόλεως Ίωάννου Θ' Τερομνήμονος (1111-1134), τής 

Συνόδου και τής συγκλήτου έξέθηκε την διδασκαλίαν τής Λατινικής Εκκλη¬ 

σίας περί του ίΐΐίο^πο καί των άζυμων. Έκ μέρους των ορθοδόξων άντεπε- 

ξήλθον ό Ιωάννης Ε' Όξείτης, πρηίην Πατριάρχης Αντιόχειας, ό Θεόδωρος 

Σμύρνης κουροπαλάτης καί ύπατος των φιλοσόφων, Νικήτας Σεΐδης, ό ποιη¬ 

τής Θεόδωρος Πρόδρομος, ό Ευθύμιος Ζυγαβηνός, οι λόγιοι μοναχοί Ζωνα- 

ράς καί Ιωάννης Φουρνής, ό Νίκαιας Ευστράτιος καί ό ί'διος ό Βασιλεύς. 

Ό Λατίνος αντιπρόσωπος έπανήλθεν εις Ιταλίαν άνευ αποτελέσματος λ 

Μετά τ’ ανωτέρω γεγονότα δεν μνημονεύεται ό Πατριάρχης Ιωάννης 

Ε' Όξείτης, έκ τοΰτου δέ δυνάμεθα νά εΐκάσωμεν δτι έν έτει 1113 έτελεύ- 

τησε τον βίον, 

Α'. 

Τον μακαριωτάτον ηατριάρχου κνροϋ Ίωάννου τον έν τί) Οξεία, 

έν ττ) νήσφ, παραίτηαις τον αύτοϋ τοΰ θρόνου. *Εχει δέ ούτως. 

“Ωσπερ των στρατιωτών οϊ γηράσαντες ή καί άλλως έκ πληγών τυχόν 

καί τραυμάτων έν τφ πολέμφ ή έξ ετέρου οίουδήποτε άσθενήσαντες πάθους 

5 καί άνεΰχρηστοι λοιπόν προς τούς αγώνας γινόμενοι, ούτ’ αν αυτοί εαυτούς 

έκβιάζοιντο ούτε ύφ’ ετέρων δικαίως άναγκάζοιντο δπλα τε αΐρειν καί χωρεΐν 

προς παράταξιν, αλλά καί υπό τών νόμων αυτών καί υπό τών τοιούτων 

τοιούτοις έπιστατούνται, πάσης τοΰ λοιπού τής στρατιώταις προσηκοΰσης 

απολύονται λειτουργίας, τον αυτόν οιμ.αι τρόπον καί εΐ τις εις την κατά 

10 Χριστόν στρατολογίαν άπογραψάμενος καί πνευματικήν άποδεξάμενος λει¬ 

τουργίαν, είτε αρχικήν τινα είτε καί τών ύπ’ αρχήν τεταγμένων, ειτα ή γήρα 

τρυχωθείς ή νόσοις βαρείαις ή δεινοΐς καί συμπτώμασι περιπεσών ετέροις, 

ο Ια πολλά ό τών ανθρώπων φέρει βίος, ούκέιι διαφέρειν δΰναιτο τούς άνά 

χεϊρα καμάτους, συγγνώμης αν εΐη, μάλλον δέ δήπου καί έπαίνου άξιος καί 

15 ουδέ τοΐς άγίοις κανόσι προσκρούει τό άποκείμενον αύτώ τής λειτουργίας 

άποτιθέμενος βάρος καί έτέρω ταύτην παραχωρών, ύφ’ οΰ μάλλον άν καί 

κατά λόγον διευθετείτο. Τότε δ’ ανάξια πράττει καί μώμου καί κατακρίσεοκ, 

όταν, έκτελεΐν καθά χρή μή δυνάμενος τά όφειλόμενα, τηλικούτω πράγματι 

τω δυναμένω έκστήναι μή βούλοιτο, άλλ’ άπρίξ αυτού έχοιτο ή διά δόξαν 

20 άνθρωπίνην ή διά κέρδος, μάλλον δέ βλάβην εαυτού καί ετέρων ίσως πολλών. 

1 Ιν. Αΐΐ&ΐπ, Όε 61x165136 οιχκίεπίβΐίδ ηΐηυε οπεπίδΐίκ ρετρβίιΐίΐ οοπ86Π5Ϊοπ6, 

Οοΐοπϊπβ Α^πρρΐπΗε 1648, σ. 626. 01ι 3 1 α π <1 ο π,Ένθ’ άν- ο. 263. Ε ε ί 8, “Ενθ' άν. σ. 19. 
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Προς τί δέ μοι ταύτα πεπραοιμίασται, προϊών ό λόγος δηλώσει. Έγώ 

λόγοις ευτραφείς καί συζήσας αεί καί μηδέν πλέον τούτων τε καί τού έν φ 

λόγοις έσχόλαζον κελλίου είδώς, είτα ούκ οιδά πως, τή Θεού παραχωρήσει, 

πατριαρχικής αξίας έπιβάς καί τούς οϊακας τής κατά την μεγάλην Αντιόχειαν 

εκκλησίας έγχειρισθείς έν ήμέραις, πολλαίς γεμούσαις δυσκολίαις, ήλπισα επί 5 

τον λέγοντα τοΐς εις τοιαύτας πεμπομένοις διακονίας «Ιδού έγώ αποστέλλω 

υμάς ώς πρόβατα έν μέσω λύκων»1 καί πολλά μέν παθεΐν καί θλιβήναι 

προαγορεύσαντα έν τω κόσμω, θαρρεΐν δέ κελεύσαντα ως αυτού τον κόσμον 

νικήσαντσς2. Καί ού διήμαρτόν τε τής έλπίδος· ώς γάρ έγενόμην έν Αντιό¬ 

χεια μυρίοις μέν προσπελάσας κινδύνοις, μυρίους δέ χειμώνας καί κλύδωνας 10 

πειρασμών άνυποίστους διήνεγκα, ύφ’ ών περ άν είποιμι ποσάκις περιετρά- 

πην, ποσάκις δέ ήδη σχεδόν καί κατεπόθην. Περιαριθμήσω τά ναυάγια δσα τε 

καί οΐα ύπέστην; εϊ γάρ καί μή «νυχθημερόν έν τφ βυθώ πεποίηκα», κατά 

τον μέγαν Παύλον3, μηδέ κατά τον Ίωνάν τριταίος έν γαστρί θαλαττίου 

θηρός έγενόμην, αλλά διετέλεσα εννέα εφεξής ένιαυτούς προς ανθρώπους 16 

πυκτεύων παντός θηρίου χαλεπωτέρους καί άπαύστως καταιγίσι καί τρικυ- 

μίαις συμφορών ενθαλαττεύων καί μηδεμίαν, ως ειπειν, μηδέποτε τών απα¬ 

ραιτήτων δεινών παύλαν εύρίσκων. Καί τό μεΐζον ουδέ αυτός ών μόνος ό έν 

τούτοις εξεταζόμενος, δ τάχα καί μετριώτερόν περ έδόκει είναι, αλλά μετά 

μυρίων καί άλλων ψυχών, ών τήν κυβέρνησιν ένεπιστεύθην. 20 

Εί μέν ούν καί τι κατοόρθωται τό εύάρεστον έκ τών πειρασμών εκείνων 

καί τών διωγμών, ούς ύπέμεινα, βαρυτάτων οιμαι τών πώποτε, παρίημι 

τούτο λέγειν, ΐνα μή καί περιττολογών δόξω. Πλήν ούτω μέν εμέ παντοδα- 

παί θλίψεις καί άνάγκαι εύρη σαν καί κίνδυνοι "£δου καί παγίδες θανάτου 

περιέσχον με ανέφικτοι, ό δέ πανοικτίρμων καί τών απεγνωσμένων σωτήρ 25 

ούκ άνήκεν ουδέ έγκατέλιπέ με, άλλ’ έν μέσοις τοΐς δεινοΐς αεί παρίστατο 

χεϊρα όρέγων καί ένισχύων μου τήν ασθένειαν καί μή Ιών εις τό παντελές 

καταπεσόντα με άπολέσθαι καί ύστερον έκ πάντων παραδόξως έρρύσατο καί 

συν τοΐς πειρασμοΐς πεποίηκε καί τήν έ'κβασιν. “Ινα γάρ πάλιν κατά τόν 

μακάριον εϊπω Δαβίδ, δσας έδειξε μοι θλίψεις πολλάς καί κακάς καί έπι- 30 

στρέψας έζωοποίησέ με καί έκ τών αβύσσων τής γης πάλιν άνήνεγκέ με4 

καί ώς εις τινα λιμένα άναψύξεως τήν θεοφύλακτον ταύτην καί βασιλίδα 

τών πόλεων άποκατέστη σε, παρά προσδοκίαν. 

Ευχαριστώ μέν ούν τή αυτού άγαθότητι, πάντων έ'νεκεν, ών τε έπαθον 

καί είδον έν τοσούτοις ετεσι καί ών αεί έτυχον άντιλήψεών τε καί παρακλή- 35 

1 Ματθ. 10,16. 

1 Ίωάν. 16,23. 

3 Β'. Κορ. 11,25. 

1 Ψαλμ. 70, 20, 21. 
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σεων. Ευχαριστώ δέ και τφ κραταιφ και αγία) ημών βασιλεΐ μετά πάσης 

περιχαρείας με ΰποδεξαμένω καί πλείστην όσην τιμήν τε καί δεξίωσιν εις 
την έμήν έπιδειξαμένψ ταπείνωσιν. 

Βούλομαι δέ λοιπόν καί αύτό τό πράγμα είπεΐν, υπέρ οΰ την παρούσαν 

5 ένεστησάμην γραφήν καί φανερόν άπασι καταστήναι, οπερ ήδη μοι κέκριται 

καί τετύπωται, μάλλον δέ οπερ ή ανάγκη καί βουλεΰσασθαι καί έκ πλειόνων 

ή μερών κατ’ έμαυτόν κυρώσαι, λοιπόν δέ καί εις έργον άγαγειν πέπεισμαι. 

Ώς γάρ υπό τών απείρων εκείνων πειρασμών και τών αφορητών κακώσεων 

τέλεον άποκαμών καί τό σώμα άπαν έκτρυχωθείς ταΐς παντοδαπαΐς κακοπα- 

10 θείαις, ναι μην καί πυκναϊς άσθενείαις, ΰφ’ ών καί αυτών εγγύς πολλάκις 

έγενόμην τών τού θανάτου πυλών καί μέντοι καί τούς πόδας αλγών συνεχώς 

καί μηκέτι προς τούς τη άρχιερωσύνη καθήκοντας πόνους άντέχεσθαι οϊός τε 

ών, παραιτούμαι τού λοιπού τον αρχιερατικόν τής Αντιόχειας θρόνον, μάλλον 

δέ ού τον θρόνον μόνον, άλλα καί αυτό καθάπαξ τό τής αρχιερωσύνης 

15 αξίωμα, αυτό τό όνομά τε καί τό πράγμα, ώς μήτε είναι με τού λοιπού μήτε 

ονομάζεσΟαι μήτε πατριάρχην, μήτε αρχιερέα ή όλτος γούν ιερέα, μήτε έγχει- 

ρίσαι τό παράπαν, έως άν έν τώ βίω περιώ άρχιερατικώ τινι έ'ργω καί λει- 

τουργήματι μήτε ούσης τής Αντιόχειας έν οίς ε'στι νυν, μήτε άπαλλαγείσης 

σύν Θεώ τών κυριαρχούντων αυτής. 

20 Εί δέ ίσως, εΐρήσθω γάρ καί τούτο, δ ού μή γένηται, είρήσθω δέ δμως, 

εί τοίνυν μετά ταύτην μου την παραίτησιν διαπράξασδαί τι πειραθώ τών 

τής πατριαρχείας μου προσηκόντων ή όλως τινί τών εις τον ιερατικόν 

τελούντιον κατάλογον ή έν Αντιόχεια ή έν Κοινσταντινουπόλει ή οπουδήποτε, 

τό μέν πραχθησόμενον ά'κυρον έστω καί τοΐς πάσιν άδεκτον, εμέ δέ ταΐς 

25 προσηκούσαις έπιτιμήσεσιν άσυγγνώστως ύποβάλλεσθαι, οΐς άναστέλλειν καί 

διορθούν επιτέτραπται τά πλημμε?,ήματα καί άτάκτως γενόμενα σύν τή από 

τών άνθρώπτυν καταδίκη καί παρά τής σής ψήφου κατακεκριμένος εΐην, 

Κύριε Θεέ, εί από τού νΰν τολμήσαιμί τι τούτων ποιήσαι, ά καθάπαξ οικεία 

γνώμη καί προθέσει διά τάς προειρημένας άς παραιτούμαι αιτίας. Ταΐς δέ 

30 άραΐς εμοί καί έκ Θεού καί έξ ανθρώπων κατακρίσεσιν ένοχοι είεν καί όσοι 

τοιούτόν τί μοι τολμώντι κοινωνήσουσιν έν γνώσει. 

Έμοί γάρ αρκετόν τού λοιπού τον άπράγμονα βίον καί ήσύχιον έλο- 

μένω, εΐ γε βούληταί με ό Θεός ή μέρας έτι τινάς έν ταύτη τή ζωή παραμεΐ- 

ναι, κατ’ έμαυτόν ταύτας άπερισπάστως καί άταράχως άνύσαι καί τής οικείας 

35 φροντίζειν ψυχής, έ'τι τε εύχαριστεΐν με διηνεκώς τώ έκ τοσούτων καί τηλι- 

κούτων με δεινών ?ί.υτρωσαμένω Θεώ, εύχεσθαι δέ καί υπέρ τών βασιλέων 

ημών τών αγίων καί τού κόσμου παντός, εΐ καί αμαρτωλός καί τής προς τό 

θειον παρρησίας ανάξιός τε καί άλλότριος τυγχάνω παντάπασι. 

Έγράφη ή παρούσα παραίτησις διά χειρός Μελετίου άρχοντας του μαθη- 

40 ιόν μου, νπεγράφη δε παρ’ εμού καί έσφραγίσθη τώ εως τον νυν συνήθεια 
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βονλλωτηρίφ, μηνδς δκτωδρίψ ιθό άμαρτωλός 3Ιοοάννης και γεγονώς, εί 

και άναξίωςκατά πάντα, πατριάρχες μεγάλης "Αντιόχειας τά ανωτέρω κατ’ εμην 

γνώμην γεγραμμένο, έπιβεβαιώ τη οικεία χειρ'ι νπογράψας. 

Β'. 

Τον αύτον πατριάρχον εις την σύνοδον. 

Τιμιώτατοί μου δεσπόται. Έγώ βλέπων τινά γινόμενα παρ’ ήμΐν ούκ 5 

άλλως ήλγουν μέν καί πρότερον έσιώπων δέ προπέτειας έγκληθήσεσθαι ύπο- 

πτεύων, εί τών άλλων τούτοίς έφησυχαζόντων, ών τινες μέν λόγψ, τινές δέ 

καί καθέδρα προέχουσιν, αυτός τι λαλεΐν έθέλοιμι. Νυνί δέ ορών ότι καί 

φανερώς αυτοί τούς θείους άθετούντες κανόνας, τήν τούτων άθέτησιν τοΐς 

έν Ίταλίςι έγκαλοΰμεν, αίσχύνομαί τε υπέρ αυτών ήμΐν, πιστεύσατε, καί ούκέτι 10 

σιγάν δύναμαι. Σφόδρα γάρ ευλαβούμαι μή κακεΐνοι καί ήμεΐς άκούσωμεν 

τά έν Εύαγγελίψ υπό τού Κυρίου ρηθέντα «ύποκριτά έκβαλε πρώτον τήν 

δοκόν από τού οφθαλμού σου καί τότε διαβλέψεις έκβαλεΐν τό κάρφος έκ 

τού οφθαλμού τού αδελφού σου» 1 καί παρά τού "Αποστόλου πάλιν «δ οΰν 

διδάσκεις έτέροις σεαυτφ ού διδάσκεις»2; καί τά εξής. ΕΙ μέν γάρ οικεία 15 

κακά πρότερον ΐασάμενοι ούτως εις τήν τών ετέρων διόρθωσιν εαυτούς έπι- 

δεδώκαμεν, εΐχεν άν ήμΐν καλώς τό εγχείρημα καί διωρθωσάμεθα άν, νΰν δέ 

αυτοί βρύοντες ελκεσιν, ούχ όρώ πώς άν έτέροις ίατρεύσαι δυνηθώμεν. ’Έτι 

τοίνυν κακεΐνο σκοπώ ώς μόνον καί καθ’ εαυτούς ιδία καί κοινή προς άλλή- 

λους τάς τών "Ιταλών παραβάσεις αίτιώμεθα καί άνω καί κάτω περιάδομεν 20 

αύτάς, τών οικείων δέ ούδεμία τις παρ’ ήμΐν εστι μνήμη. Εΐ δέ ποτέ ήμεΐς 

εις ταυτόν εκείνοις γενοίμεθα, είτα ούτως ώς νύν καταγινώσκομεν αύτών 

περί οΰ κακεΐνοι άντικαλούσιν ήμΐν άπερ εις θεσμούς ιερούς ένυβρίζομεν καί 

έξαμαρτάνομεν. Εΐ μή που ήγούμεθα ήμάς μέν ακριβώς μανθάνειν τά εκεί¬ 

νων δύνασθαι έκείνοις δέ τάς άποάς κωφεύειν προς τά ήμέτερα; Καί μην 25 

εκείνοι μέν έγκαλούμενοι τό μέντοι άρνήσονται ίσως ών άμαρτάνειν λέγον¬ 

ται· εΐκός γάρ καί τήν φήμην τά πολλά ψεύδεσθαι, υπέρ δέ ών άπολογήσον- 

ται ούκ άνισχύρως τυχόν. Εΐσί δέ καί ά έγκαλούμενοι φιμωθήσονται. Ήμΐν 

δέ ούτε άρνητέα τά άμαρτανόμενα, πρόδηλα γάρ, ούτε τινός, ώς οίμαι πιθα¬ 

νής πρός τι τούτων απολογίας εύπορήσωμεν. 30 

Τίνα δέ έστι δι’ ών έλεγχόμεθα γυμνή τή κεφαλή, τφ τού λόγου, χωρούν- 

τες εις τήν τών ιερών τύπων άθέτησιν, ούδ’ υμάς μέν πάντως λανθάνει, λέγω 

δ’ δμως διά βραχέων καί αύτός. Αύτίκα τοίνυν οΐ τε άγιοι κανόνες οΐ τε 

φιλευσεβεΐς νόμοι ουδέ να συγχωρούσι τών επισκόπων καταλιπόντα τήν εαυ- 

1 Μαιθ. 7, 5. 

* Ρωμ. 2,21. 
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υοΰ ποίμνην και εν Κωνσταντινουπόλει διατρίβειν ή άλλαχοΰ πλέον εξαμη¬ 

νιαίου καιρού, δίχα μεγάλης ανάγκης, ήν καί αυτοί διαστίζουσι, τον δέ παρά 

τούτο ποιούντα αλλοτριοΰσθαι κελεύουσι τής τού επισκόπου τιμής τε καί 

αξίας, μηδε προφασιζεσθαι δυνάμενον τούς εν ταΐς θήκαις τής έκκλησίαο 

6 αυτού έλκυσμούς, μάλιστα όταν καί εις ενιαυτόν ταύτης εξω άπολεμρθείη, 

των πατριάρχων, φασιν, δφειλόντων άναγκάζειν αυτούς προσμένειν ταΐς 

οικείαις εκκλησίαις είτε μητροπολΐται εϊνε είτε άλλως επίσκοποι*. Πάλιν 

θεσπίζουσιν εντός τριών μηνών ή δι ανάγκην έμποδίσασαν εντός εξαμη¬ 

νιαίου χρόνου τάς χειροτονίας τών επισκόπων γίνεσθαι μετά την τών όντων 

10 επισκόπων αποβίωσιν, τούς δέ ύπερτιθεμένους τάς χειροτονίας εκκλησιαστικούς 

υποκεΐσθαι επιτιμίοις3. Άρα ούν φυλάττονιαι ταΰτα παρ’ ύμΐν: Ούδαμώί. 

Ει τοίνυν βουλή μα τών κανόνων έστιν πάσαν εκκλησίαν επίσκοπον έχου- 

σανέχειν καί οικονομον εκ τού ΐδίου τής εκκλησίας κλήρου καί τεθνηκότος τού 

επισκόπου τον αυτόν οίκονόμον μένειν διοικούντα τα τής εκκλησίας άχρι τής 

15 τού ετέρου επισκόπου χειροτονίας3, ούτε δει μακρηγορεΐν καταλέγοντα προς 

είδότας περί τε τής προσόδου τής χηρευούσης εκκλησίας καί δι’ δσου καιρού 

λογοθετεΐσθαι τούτοις θεΐαι βούλονται διατάξεις καί δπερ παρ’ αύτοΐς τοΐς 

χειροτονηθησομένοις έπισκόποις τάς προσόδους φυλάττεσθαι τών χηρευου- 

σών εκκλησιών. 

20 Ιαύτα γάρ πάντα προδήλως νύν άθετεΐται καί ημείς σιωπώμεν άπαντες 

καί ουκ επελάθησθε παντες οία κατά τάς χειροτονίας ημείς έγγράφως επηγ- 

γειλαμεθα. Ειτα απορούμεν πόθεν καί τά τών εκκλησιών κυμαίνεται καί 

πάντα απλώς τά χριστιανικά πράγματα κινδυνεύει. 

Γί δέ άν τις είποι περί τής συνόδου, ήν άπαξ κατ’ ενιαυτόν θειοι τύποι 

25 βούλονται γίνεσθαι επί τε διαλύσει τών εκκλησιαστικών ζητημάτων καί άνα- 

κρίσει τών τής ευσεβείας δογμάτων4. Αλλά γάρ περί ταύτης τής συνόδου 

καί προ ημών έτερος τού αρχιερατικού καταλόγου ζήτησιν δέδωκεν έγγραφον 

μαθεΐν αξιών παρά τής ύμετέρας άγιότητος την αιτίαν, δι’ ήν ή κανονική 

αυτή σύνοδος ου γίνεται παρ’ ήμΐν, δς γε ουδέ άνήσειν έφ’οίς έρωτών 

30 μέχρις άν την λύσιν λάβη τού άπορήματος καν καί ό ιερατικός άνήρ μεμά- 

θηκε περί ών ήρετο, άξιώ μαθεΐν καί αυτός επίσης εκείνο) περί ών απορώ, 

εί δέ μή ούτε εκείνος πάντας ανήκε ζητών ουδέ γάρ θέμις τηλικοϋτον άνδρα 

ψεύσασθαι ύπολαβεΐν, ούτε εγώ παύσομαι έρωτών δι* ήντινα την αιτίαν 

ούτε η κανονική αυτή γίνεται σύνοδος, ούτε τά άλλα τηρείται, άπερ από τών 

35 ευσεβών θεσπισμάτων έν τώ παρόντι παρατέθηκα γραμματίω, δπερ καί άξιώ 

1 Δ' Οίκουμ. καν. 23. 

5 Δ' Οίκουμ. καν. 25. 

3 Δ' Οίκουμ. καν- 26. 

4 Άποστολ. 37. Δ'. Οίκ. 19. 
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άναγνόντας υμάς συν τώ άγιωτάτω υμών άρχιποίμενι, περί ών άμφιγνοώ 

άποκρίνασθαί μοι φιλαλήθως καί ψιλαδέλφως. 

Αί άγιαι υμών εύχαί χαρισθείησάν μοι τιμιώτατοι καί ηγιασμένοι 

δεσπόται μου. 

Γ'. 

Τον αντοϋ περί φυγής. 5 

Υπέρ τής φυγής ολίγα άττα άπολογήσομαι- είναι γάρ εΐκός ύφ’ ών άνα- 

κρίνεται, επειδή εις ούδέν πρόχειρον ούτως άνθρωπος ώς εις έρευναν τών 

άλλοτρίων. Και περί μέν τών οικείων ούιε λέγειν ούτε άκούειν έστιν δπη 

καταδεχόμεθα, τά δέ τών πέλας κατά πάσαν, ως έπος είπεΐν, τήν ώραν ήδέως 

πολυπραγμονούμε)- καί μάλισθ’ δταν τι καινότερον περί ών τινων τύχη 10 

ξυνενεχθέν καν μηδαμόθεν ήμΐν διαφέρει. Άπολογήσομαι δέ ΐνα μήτε μικρο¬ 

ψυχίαν ήμΐν δή τινες έξ άγνοιας καταγινώσκωσι καί τουναντίον τήν μεγαλο¬ 

ψυχίαν θαυμάζωσι, μάλλον δέ καί μιμώνται κατά καιρούς οί βουλόμενοι. 

Ή μέν ούν ύπόθεσις αύτη επί τούτοις έν δυσί καί λ' περιληφθησομένη μοι 

κεφαλαίοις. Εϊ δέ τινα ου διηγηματικώς αλλά τον διδασκαλικόν διέξιμεν 15 

τρόπον άλλον, δντινα τύχη, έστι δέ ά καί μετ’ έπικρύψεως φράζοιμι, ούκ 

άπό τρόπου πάντα ουδέ ταύτα παρ’ άκροαταις νούν έχουσιν. Άλλα γάρ 

άρκτέον εντεύθεν, Θεός δέ ήγείσθω τού λόγου. 

Ί3 τις ήττηται, τούτω καί δεδούλωται, φησίν ό θειος Απόστολος1. Ό 

τή φιλαρχία άκατάσχετος, αύτοδεσπότης πορεύεται δπου βούληται, κάν ποτέ 20 

που τύχη σαγηνευθεΐς καί τήν ελευθερίαν τινών άφαιρούμενος, διά μέσου 

τών κατεχόντων κατά τάς έγχέλεις έξολισθήσας οιχεται. 

Τού Κυρίου λέγοντος δτι ό έν έλαχίστω πιστός καί έν πολλφ πιστός 

έστιν 2. Εί εγώ τό έν χερσίν ολίγον προύδωκα έκών, τίς άν με έπειθε τών 

πολλών καί μεγάλων καταθαρρήσαι, τών έμών λέγω καί ούκ έμών. 25 

Μισθωτού τό φεύγειν, άλλά φεύγει ποτέ καί ποιμήν, επειδή έστι καί 

μενόντων φεύγειν. Καί τό έμπαλιν έφυγον εγώ τό τών ληστών καταγωγών, 

τήν μονήν νύκτωρ λαθών. Τι τούτο- και γαρ Παύλος εκ Δαμασκού, καιτοι 

έμοί μέν ίππος, τώ δέ οαργάνη περί τον δρασμόν διηκόνει. Τοΐς βουλομένοις 

ζημιούν ημάς είς τό μέρος αυτοί τού παντός έξέστημεν- κεκελεΰσμεθα γάρ 30 

τώ άφαιρουμένω τον χιτώνα προσαποδύεσθαι καί τό ίμάτιον3. Εί τις κατά 

Κύριον λαλεΐ καί μή πείθει τώ λόγω ύποδείγματι τώ καθ’ εαυτόν προς τό 

1 Γαλ. 4, 8. 

3 Λουκ. 16,10. 

8 Ματθ. 5, 40. 
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μετά τον λόγον, νυν δέ ημάς αυτούς αρχέτυπον πράξεως. Ό έχων ώτα άκούειν 
άκουέτω, ό δυνάμενος χωρεΐν χωρείτω λ 

Τρία έστιν υπέρ ών μεταμέλομαι, τό δέ τέταρτον ούκ οίδα εΐτε δειλίαν 

κλητέον, εΐτε οικονομίαν κα'ι ασφάλειαν, οτε την τής ίερωσΰνης κατεδεξάμην 

5 αξίαν, δτι ού μετά την χειροτονίαν ευθύς δποιδήποτε του προς Αντιόχειαν 

είχόμην πλού, δτι τούς αίθίοπας μοναχούς έπεχείρησα σμήχειν, άφ’ ών ήλπι- 

ζον πλέον εκμελανθήσεσθαι. Τό δέ τέταρτον ή υποστολή έοτιν ή μετά την 

κρίσιν, δι5 ήν ούκ έ'σονται εις ευδοκίαν τά λόγια του στόματός μου. 

"Ακούε ουρανέ και ένωτίζου ή γη, δτι ού μόνον εις κρίσιν άγεται 

10 πατριάρχης, αλλά καί απών ερήμην προκαταδιαιτάται, είτα καί απολογούμε¬ 

νου τε καί άντεγκαλουντος ούδείς προς ούδεμίαν έπιφοράν επέστραπται καί 

μέντοι κρύπτεται τό τής συνωμοσίας βιβλίον. Ό άναγινώσκων νοείτω, όποιον 

τι τό τής άρχιερωσύνης αξίωμα τοΐς νυν ανθρώπους λελόγισται. Αληθώς 

αύτη ή γενεά ούκ έ'στι ζητούντων τον Κύριον. Είπε γέρων, ήν δέ ό πάντα 

15 τά τού παρόντος καιρού καί προϊδών ακριβώς πόρρωθεν καί προειπών αλη¬ 

θώς, ούτος ούν προς δν εθέσπιζε μαθητήν έρωτήσαντα τί τις άν έν τούτω 

ποιήσει, «Σώζοι ό σώζων την εαυτού ψυχήν» είπε καί τά εξής. 

Έγώ γούν καί έν τή κρίσει τού λόγου έμνήσθην καί πάλιν μεμνη μένος 

πρύς τον τού λόγου σκοπόν επείγομαι, συν Θεώ. "Εστιν αρρώστια, ήν είδον 

20 ύπό τον ήλιον, μοναστάς παρεδρεύοντας δυναστών πύλαις καί επί τραπέζαις 

είσωθουμένους, τό δέ εξής αί παροιμίαι λεγέτωσαν, «από καρπών στόματος 

άνήρ πίμπλησι κοιλίαν αύτοΰ» 1 2. Ούτοι μάλιστα, τό κατ’ εμέ αίσχυνέσθωσαν. 

Φεύγετε την πορνείαν αδελφοί μου μοναχοί, ήτοι την μετά κοσμικών 

αναστροφήν, ΐνα μη λέγω διαστροφήν. Παν αμάρτημα δ εάν ποίηση μονα- 

25 χός εντός τού κελλίου αυτού καθεζόμενος φαύλον καί εύανάκλητόν έστιν, ό δέ 

κολλώμενος τώ κοσμοκράτορι έν πνεύμα γίνεται καί είκός κατοικίζει μονοτρό- 

ποις έν οΐκω. Έγώ ού χρείαν έχω λέγειν τίς ό έξάγων εξ οίκου φροντιτηρίου. 

"Ωσπερ ιχθύς, έν τή χέρσω χρονήσας, αποθνήσκει, ούτω μοναχός όδηγίτης 

έν τή μονή καν τριέσπερος ένδον άναγκασθή μεΐναι, συνοΐσον έλκος πειράται. 

30 Ημείς δέ καί άμφω δεδώκαμεν πρότερον μέν, Ιωνάς έν τφ κήτει άμέ- 

λει, έπέστησά τινα ό μάταιος έγώ έφ’ ένί τών πυλώνων, οκτώ δ’ έτεσιν οί 

πάντες τή μονή πλήν τών παραθύρων καί τών τού βαλανείου. 

Αλλ’οϊ μοναχοί έκεΐνόν τε τής διακονίας άπεκίνησαν καί έμοί τό πρώτον 

καί μέγιστον τών έπικλημάτων, τούτο αύτό προσήπτον έπί βήματος βασιλι- 

35 κού καί συνοδικού. Διά ταΰτα έδικαίωσαν οί κρίνοντες μη τού πατριάρχου 

άλλα τών μοναχών ψήφω καί δοκιμασία αΐρετέον είναι τον ήγεμονεύσοντα. 

Καί μέντοι καί εΐλοντο οί μοναχοί, τίνα; τον γέροντα. 

1 ΜατΟ. 11,15. 19, 12. 

2 Παροιμ. 18, 20. 
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Θαυμαστή τών Μακκαβαίων ή αδομένη ένστασις, αλλά καί τών μονα¬ 

χών έγώ θαυμάζω τήν υπέρ τών πατρίων καί αρχαίων παρ’ αύτοΐς, ώς 

φασιν, εθών. Είδον γάρ, είδον άνδρας πάντας ετοίμους δράσαί τε καί παθεΐν 

καί μέχρι τού ή θανατώσαι άγωνίσασθαι ώστε μή αύτών προδότας φανήναι. 

Καί τίνα ταύτα; Συμψάλλειν γυναιξί, παντί βουλομένφ, ούκ άνδρί μόνον 6 

άλλα καί γυναικί τό άδυτον τού τεμένους είναι βατόν, τον κοινάβιακόν μηδέ 

δναρ καταδέχεσθαι βίον, οία τής ίδιαζούσης καί βέλτιστης αύτοΐς άναιρετών 

διαίτης καί άλλως όσα τούτοις είκός πάντως ακόλουθα. Έγώ γούν ό άκαρ- 

τέρητος καί άλλως ευήθης τών τοιούτων ών, έφυγον. 

Είδον καί άλλο παρά τοΐς μοναχοΐς, δ καί αύτό ούκ από σκοπού διηγή- ίο 

σασθαΓ συγκροτοΰσιν έκάστης σχεδόν ημέρας κονσίλιον καί τούς μή συνιόν- 

τας καί μή χειρογραφούντας κατά τά αυτά τοΐς άλλοις ή τον κοινόν μή 

δίδοντας δρκον άποσχίστας καλούσι καί διακρίνονται προς αυτούς. 

Τάδε λέγει Κύριος δτι στενή ή πύλη καί τεθλιμμένη ή οδός ή άπά- 

γουσα είς τήν ζωήν καί ολίγοι είσίν οί εύρίσκοντες αυτήν, ή δέ τής απώλειας 15 

πλατεία καί εύρύχωρος καί πολλοί οί ταύτην όδεύοντες1. Εί δέ ταύτα ούτω, 

φανερόν καν μή λέγωμεν οποίαν τών δύο λεωφόρων ήμεις βαδίζομεν, μικρού 

γάρ καί ύπερπαίει τούς έν κόσμω τό ήμέτερον σύνταγμα. Εί δέ μή πάντες, 

άλλ’ οί πλείονες ημών κακοί. 

Σκοπήσωμεν τίς ή αιτία καί τίνων ή κατάγνωσις πλείων. Έστιν έν τή 20 

μονή καί άρμα δρακόντων καί ό μέν θυμός αύτοΐς υπέρ τήν όμοίωσιν τών 

δρακόντων, ή δέ γλώτια δταν έκχή τον ιόν κενεμβατούσα καί παραφερομένη 

ύπό γοργότητος ούδέ συρίττειν ακριβώς δύναταυ δξύπουλα γάρ εί καί άλλως 

ύπουλα τά θηρία. Εί δέ τό άρμα τοιοΰτον, ό επιβάτης όποιος; 

Ό δράκων ό μέγας ό τή μονή έμφωλεύων τοσαΰτα μέν έξερρόφησε 25 

τών ένδον δσα ούδ’ ό Βαβυλώνιος εκείνος. Υπερορίαν γούν έκεΐθεν έναγχος 

κατεδικάσθη. Νΰν δέ οί μικρότεροι δράκοντες ηγεμόνα έαυτοΐς τούτον ψηφί¬ 

ζονται. Είτα ούκ έγκαλΰπτονται οί τήν ψήφον θεσμοποιήσαντες· οία γάρ έκ 

προοιμίων ένεργεΐται. 

Τί ποιήσομεν τή γενεά ταύτη δτι έστι μεμψίμοιρος έσχάτως καί άθυρό- 30 

γλωσσος. *Ηλθε μή έχων άμφιζωοφαγίαν καί οινοποσίαν ό Νικόλαος καί 

λέγουσιν οία λέγουσιν, ήλθεν ό Ιωάννης άδιαφόρως εοθίων καί πίνων καί 

εΐσαγγέλλεται διά ταύτα καί κρίνεται. Καί θαύμα ούδέν. Εί γάρ ό δεσπότης 

ό ήμέτερος τοσαύτα ήκουσε καί πέπονθε2, σχολή γε άν ήμΐν οί άνθρωποι 

φείσονται. 35 

Τοΐς κενοδοξίαν ήμΐν μεμφομένοις τί άν αυτοί δικαιότερον έπιμεμψώ- 

μεθα, ουδεν γε άλλο πάντως πλήν τούτο αύτό κενοδοξίαν καί ταύτην διπλήν 

1 Ματθ. 7, 13. 14. Λουκ. 13, 24. 

- Ματΰ. 11, 19. Λουκ. 7, 34. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος ΙΒ'. 25 
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ώσπερ κόνις, εϊ τις προς άνεμον φυσών μετά προσθήκης άντιστρεφούσης. 

Την μέν δτι την άλλως καθ’ ημών δοξάζουσι τό κενόδοξον, ήν καί ψευ- 

δοξίαν κυριώτερον άν τις καλοίη, την δέ ώς αυτών αληθώς τφ πάθει ενεχό¬ 

μενη ν, οπερ ημών καταψεύδονται. Καί ούκ αίσχΰνονται γονυκλισίαν άπαι- 

5 τουντες, καί ταυτα παρά άρχιερέως, ήν Θεφ μόνφ προσάγομεν, είτα τί διοί- 

σει ταυτα του εάν πεσών προσκύνησης μοι1; Είσίν οι καί κενοδόξους ημάς 

άποκαλουσιν δτι φασί μή βαθεΐα παρ' ήμΐν τοΐς άπαντώσιν ή προσκΰνησις 

άποδίδοται- τούτο γάρ κενοδοξίαν οΐ γεννάδαι τίθενται. 

Έγώ δέ εί μέν έκ τίνος έπετήδευον υπερηφάνειαν τό τοιώςδε προσκυ- 

10 νεΐν αλλά μή τοιώςδε, διορΟωτέον άν μοι τό πράγμα εκρινον, νυν δέ τό 

έγκλημα τοϋιο ούκ άν άξιον είναι φημι τής ακολάστου των πολλών γλώττης. 

Βραδέως έγνων ό μάταιος δσοι κεφαλάς ήμΐν ύποκλίνουσιν εν προσαγο- 

ρευσεσιν ουκ έ'θει φιλίας ουδέ την αξίαν τιμώντες την ιερατικήν τούτο ποι- 

οΰσι, άλλ’ ΐνα τήν ϊσην ακριβώς, μάλλον δέ καί πολλφ ταπεινοτέραν παρέ- 

15 χοιμεν προσκύνησιν. Έμοί δέ μή γένοιτο, ώ άνθρωποι, κόνεως χεΐρας καί 

κεφαλήν ύποπίμπλασθαι δΤ υμάς, αΐ μηδέ υπέρ αμαρτιών πολλάκις τούτο 

πεπόνθασι. 

Ακούσατε, ακούσατε μοναχοί ρήματά μου1 άναγγελώ γάρ υμών άκουόν- 

των, πολλής δτι τής ασφαλείας ήμΐν δει καί τής ακρίβειας περί τον βίον, διά 

20 τε τάλλα καί δτι ουδέν ούτως ήδύ τοΐς νυν άνθρώποις, ώς τό τηρεΐν τά ήμέ- 

τερα. Ουαί ήμΐν εί δι’ ημών έρχεται τφ κόσμφ τά σκάνδαλα, ών τήν πολι¬ 

τείαν αντί κανόνος, δσα γε εις αρετής λόγον, τοΐς πάσιν έδει προκεΐσθαι. 

Τί ούν ποιητέον; Λαμψάτω τό φώς του άγγελοπρεποΰς ημών επαγγέλ¬ 

ματος έ'μπροσθεν των ανθρώπων, όπως τά καλά ημών όρώντες έργα προς 

25 ζήλον αρετής διερεθίζωνται. 

’Ώ τοΰ παραδόξου θαύματος, μοναχοί προς άρχάς καί εξουσίας καί τούς 

κοσμοκράτορας παλαίειν έπαγγειλάμενοι, άρχαΐς καί έξουσίαις κοσμικαΐς καί 

διοικήσεσι πραγμάτων εγκαλινδούνται βιωτικών. Επίσκοποι θρεμμάτων λογι¬ 

κών, επίσκοποι αγρών καί κτηνών χειροτονούνται. Διάκονοι καί ιερείς αντί 

30 τραπέζης Θεού, τραπέζαις παριστώσιν ανθρώπων, μηδέ τάς άνδραποδεστέρας 

τών διακονιών άπαναινόμενοι. Τούτους άπαντας εϊ τίς μοι παρεδίδου τιμω- 

ρεΐν τί άν πλέον κατέκρινα ή τούτο πάλιν αυτό ζήν έν τούτοις. 

*Ίνα τί τινες αδικίαν συνέλαβον καθ’ ήμών καί έτεκον ανομίαν, λαλή- 

σαντες τό παραστάν, δτε τούτο άπητούμεθα, εϊ εστιν αύτοΐς λόγος κρεΐττον, 

35 λεγέτωσαν καί έλομαι προ τών άλλων. Διδαξάτωσάν με, έγώ δέ μετά τοΰ 

Τώβ κωφεύσω2, άλλ’ ώς έοικε φαύλα αληθινά ρήματα. Τί δήποτε καί «ό 

1 Ματθ. 4, 8. 

5 Ίώβ, 5, 13. 19. 
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εσθίων άρτους μου έμεγάλυνεν έπ’έμέ πτερνισμόν» ή μεθ’ οΰ πολλάκις «έν 

τφ οΐκω Κυρίου έπορεύθημεν έν ομονοία» 2. 

Άνθ’ δτου δέ μετά τής αντιπάλου μοίρας έτάττεις καί προ κρίσειος καί 

μετά τήν κρίσιν. Καίτοι τί ταΰτα θαυμάζω, εκείνος καί τφ Διί παΐδα εαυτόν 

εΐσποιεΐ, εί δέ ακριβώς πατρώζει καί ού -ψεύδεται τάς γονάς, άλλοι έξεταζέ- 5 

τωσαν. Νόμος έστίν Άθήνησι τον έν καιρφ στάσεως μηδενί προσθέμενον 

μέρει κολάζεσθαι. Ό τοίνυν άν ήμΐν δήθεν καί υπέρ ήμών εις τό δικαστή- 

ριον άπαντήσας, είτα μήτε φανείς μήτε γρύξας υπέρ ήμών ού πεποίηκε μεθ 

δσα μή δέον πεποίηκε. 

Τή μέν δεσποτεία τής μονής πάνυ εκόντες άπεταξάμεθα, ήδέως δ’ άν 10 

καί ετέρων πλειόνων, εϊ γε ήσαν, τοΐς βουλομένοις παρεχωρήσαμεν καί μάλι¬ 

στα ένθα σφαλερόν μέν τό κατέχειν, τό δέ ύπεριδεΐν πολύ παρέχει μετά τού 

άκινδύνου καί τό άμέριμνον. 

Περί δέ γε τής ίερωσύνης ετι σκέψασθαι άμεινον δέον γάρ μή έν έκεί- 

νοις εύρεθώ τοΐς επ’ άροτρον βαλοΰσι τήν χεΐρα καί στραφεΐσιν εις τά όπίσω 3. 15 

Αθανάσιον επαίνων αύθις κακίζω τό μέν διά τήν αρετήν, τό δ’ δτι τήν 

οικονομίαν δυσχεραίνει τήν ήμετέραν αλλά γάρ άμεινον τούτον επ’ Ιμοί 

πλήττεσθαι ή πάντας 6 επ’ άμφοτέροις. "Αλλως τε καί ή τής μονής άπόστα- 

σις τήν διάστασιν άλλήλοις παρέχει, άλλα ταύτης(;) λυμήνασθαι ούποτ’ άν 

δυνηθείη τφ δέ ούκ άπειλήσουσί με αί βέλτιστοι μοναχοί τον έν θαλάσση 20 

βαπτισμόν. 

Ώ βασιλείς, υμείς φιλομόναχοι, ύμεΐς φιλόκοσμοι, υμείς φιλογέροντες, 

οί δέ γέροντες φιλήδονοι έσμέν μάλλον, ή φιλόθεοι, διά τούτο οί μακαρίζον- 

τες υμάς· αλλά γάρ έγώ τό μέν εξής ού λέγω, ό Ήσαΐας δέ ούκ αίσχύνεται. 

Σώζεσθε, ώ βασιλείς, δσον τό επ’ έμοί· εί γάρ καί ?;ελύπημαι, άλλα μετά 2ό 

Σαμουήλ φθέγγομαι μή μοι γένηται άποστήναι από Κυρίου Θεού μου, τοΰ 

μή βοάν περί υμών εύχομένω4, εί δέ τινες είεν μή τά αυτά ποιούντες μηδέ 

ούτω φρονοΰντες, τούτους τοΐς ίατροΐς παραδοτέον. 

’Έστιν έθνος ολίγα μέν ιατρική χρώμενον, έπάν δέ τις έν αύτφ άσθ’ε- 

νήση ζητεί τον προνενοσηκότα τά ϊσα καί μαθών δτορ τεθεράπευται τρόπφ 30 

χρήται καί αύτός. 

Δεύτε οϊς ϊσως τι νόσημα ενοχλεί, τό τής φιλαρχίας καί τό τής φιλοδο¬ 

ξίας καί διηγήσομαι ύμΐν διαφοράν ιδιώτου βίου καί αρχοντικού· πεπείραμαι 

γάρ άμφοτέρων καί φημι δτι καθ’οσον άπέχουσιν άνατολαί από δυσμών 

τοσούιον ό πρώτος τοΰ δευτέρου μακαριιοτερος, έν τφ παρόντι μάλιστα 3δ 

1 Ψαλμ. 40, 10. 

2 Ψαλμ. 54,15. 

3 Λουκ. 9, 62. 

* Α' Βασ. 8. 18. 

-- 
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καιρφ, εϊ δέ μή άπασιν ΐσως, άλλ’έμοί γουν και τοΐς όσοι τής Ιμής ασθένειας. 

Τέλος τοϋ παρόντος λόγου. Τον Θεόν φοβώμεθα. Τάς εντολάς φυλάττειν 

σπουδάζωμεν προς την έκεΐθεν ορώντες μακαριότητα, θρόνοι δέ οι επί γης 

και άξίαι και ταΰτα δή τα τοΐς δοξοκόποις πολυέραστα καί πράγματα και 

5 ονόματα ρείτωσαν ως θέλουσιν, επειδή σήμερον όντα αύριον ή προαπέρχεται 

ή συναπέρχεται τοΐς έχουσι, ώσπερ εκ μηχανής άθρόον εις ετέρους μεταχω- 

ρήσαντα και τοΰτους μηδέ πώποτε προσδοκήσαντας ΐσως. 

Σφοδρά εγώ θαυμάζω την μητέρα των βασι?ώων κατενόησα γάρ εν 

αυτή φρόνημα μέν ύπερφυώς άνδρεΐον, ήθος δέ ευσταθές διαφερόντως και 

10 πεπηγός καί ψυχής παράστημα τοιοΰτον ώς μήτε εν λυπηροΐς εΰένδοτον μήτε 

έν τοΐς χρηστοτέροις φαίνεσθαι διαχεόμενον. Έν όμιλίαις εύσΰνετος, εν τοΐς 

περί Θεού και θείοις εμμελής τε καί έμπειρος, έν προσευχαΐς άγρυπνος, έν 

πάσι νήφουσα. 

’Αλλά γάρ χρεών έστιν εις εγκώμιον από του προκειμένου σκοπού μετο- 

15 χετεΰειν τον λόγον. Πλήν, ώ κοσμιωτάτη γυναικών, έτι έν σοι λείπει. 

1- Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

ΙΙΕΡ1 ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΣΙΤΟΥ ΕΝ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 

Ύπό τον τίτλον Εδΐιηο ιιηά ΡτβίδΡ ίη Βνζαηζ ό κ. Ο ΟδίΓΟβΌΓδΙίν 

έδημοσίευσε τελευταίως1 2 περισποΰδαστον συμβολήν εις την ιστορίαν των 

τιμών έν Βυζάντιο). Ή μελέτη αυτή μετά των ρηξικέλευθων εργασιών τοΰ 

αειμνήστου Ά. Μ. Άνδρεάδου θά άποτελέσουν την βάσιν μιας ευρυτέρας έρευ- 

νης τών κατ’ εξοχήν πολύπλοκων τούτων ζητημάτων τής πολιτικής οικονο¬ 

μίας τών Βυζαντινών. Περί τής τιμής του σίτου ό κ. Οδίτο^ΟΓδίτΥ όμιλ.εΐ είς 
ιδιαιτέραν παράγραφον, ή οποία είναι εκ τών δλιγώτερον πρωτοτύπων τής 

όλη; εργασίας, αυτόχρημα δέ ανεπαρκής διά τήν μετά τό έτος 1204 καί 

εντεύθεν χρονικήν περίοδον. Είς τήν περίοδον ταυτην αναφέρονται αι κατω¬ 

τέρω περί τής τιμής τοΰ σίτου παρατηρήσεις*. 

ΓΙρίν όμως έλθωμεν εις τήν άνάλυσιν καί μελέτην τών κειμένων, είναι 

ανάγκη να εξετάσωμεν δυο επί μέρους ζητήματα, τών οποίων η κατανόησις 

είναι απαραίτητος διά τήν ορθήν έρμηνείαν καί τήν ακριβή έκτίμησιν τών 

4 υπό τών πηγών παρεχομένων πληροφοριών καί τά όποια δεν έτυχον πάν¬ 

τοτε τή; δεουσης προσοχής. 

Είναι γνωστόν ότι κατά τους μέσους αιώνας, κατά τους οποίους η εμπο¬ 

ρία καί ή ναυτιλία ή σαν πλημμελώς ώργανωμεναι, κατα τους οποίους αί 

διεθνείς σχέσεις δεν διηυκόλυνον τάς άνταλλαγάς, αί τιμαί τών, ωνίων ιδίως 

δέ τών σιτηρών, παρουσίαζον καταπληκτικός διακυμάνσεις όφειλομενας εις 

γενικάς ενίοτε δέ καί είς τοπικάς σιτοδείας. Επομένως ό μελετών τήν κίνησιν 

1 Βγζ3πΐίηΪ5θ1ΐθ Ζοίΐδοΐιπίΐ, τόμ. 32 (1932) σελ, 293-333. 

2 Περί τής μεθόδου καί τών προβλημάτων, τά όποια άνά παν βήμα τίθενται εις 

τούς έρευνητάς τών κινήσεων τών τιμών έν τφ παρελθόντι, πραγματεύεται διά μακρών 

ό επ’ εσχάτων άποθανών Γάλλος οικονομολόγος Ρτ&ηςοΐδ 8ΐιπιαπά έν τφ βιβλίφ του 

Κ,βοΙιεΓοϊιβδ δηοίβηπβε βΐ ηοανβΐΐβδ δίατ 1ε ηιουνβηιβηί κέηέπιΐ άεδ ρ.πχ άη Χΐνε 

, χΐχβ δίέοΐβ. ΟοπίβΓβηεβδ ά’ΙιίδίοίΓβ βΐ δΐιιΐίδΐίηυβ έοοηοπιίςιιβδ γενόμεναι έν τή Εο,οίε 

ΡΓ&ΐΐηυε άβδ ΗαιχΙβδ έΐαάβδ, 1930-1932. Εάίάοηδ ΕοαιαΙ-ΜοπΙοΙη-βδίΐεπ, έν Παρισίοις, 

1932. Πρέπει νά σημειωθούν επίσης ενταύθα καί αί δακτυλογραφημένα!, ΙπδΙηιοΐίοηδ 

ροιίΓ Ιεδ οοΙΙ&όοΓίΐΙεϋΓδ Ρτπηςιιίδ αί δοθεΐσαι κατά Σεπτέμβριον τοϋ 1930 ύπό τοϋ καθη- 

γητοϋ Ηθπγϊ Η&ηββτ, αντιπροσώπου τής Γαλλίας παρά τφ έν Λονδίνφ έδρεύοντι Ιπ- 

ΙεΓηπίίοπ&Ι δοΐβηίΐίίς ΟοπυπίΙίεβ οπ ρποβ ΒίδΙοτγ. Εννοείται οτι διά τήν ένδιαφέρουσαν 

I ημάς χρονικήν περίοδον πρέπει νά άρκεσθώμεν επί τοϋ παρόντος εις τήν καταγραφήν 

τών ύπό τών πηγών παραδιδομένων τιμών καί είς τήν διευκρίνησιν τών πολλαπλών 

μετρολογικών προβλημάτων. 
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των τιμών οφείλει νά εχτ) πάντοτε προ οφθαλμών τούς ιδιαιτέρους τούτους 

παράγοντας1. Δεν πρόκειται όμως περί τούτου ενταύθα. Συνήθως μικραι 

διαφοραι τιμών οφείλονται είς την ποιότητα καί την διάφορον προέλευσιν 

τού πώλου μενού σίτου. Συγκεκριμένως περί τών εν Κωνσταντινουπόλει κατά 

τούς τελευταίους αιώνας πωλουμένων σιτηρών καί τής εις την ποιότητα 

όφειλομένης διαφοράς τών τιμών εχομεν τάς πληροφορίας τού Φραγκίσκου ,λ 

Βπίάυοαΐ ΡοοόΙοΗϊ, τού εν Ανατολή πράκτορος τού μεγάλου φλωρεντινού 

οίκου τών Βππίί, ό όποιος, έπισκεφθείς τό Βυζάντιον περί τό έτος 1335, 

έση μείωσε τά εξής: «Οτπηο άϊ Β,ιιάίείο ('Ραιδεστός) δί β οτηηο οϊιε ηπεοβ 

ίη Οικεία άϊ Οοδζ&ηΐΐηοροΗ, οθ ε ΐΐ πιί^ΙίοΓε §Τ3ηο <3ί Βοιυπηία, ε 

δειηρΓε δί νεηάε ρίη εατο Ιίτ. 6 ίη 8 ϊΐ ιηο^ίο οΐιε ςηεΐΐο άί 0&££α... 

Οταηο άϊ ν&ηΐΗ ε όεΐΐα Ζάοτγά (Ζαγορά) ε άε νεζίηπ (νεείη&) ε όί 

δίηοροΐί (Σινώπη) ε ρε£§;ίθΓε ξτπηο εΐιε ηΐηηο άε§-1ί αΐΐπ άεΠί όί 

δορτπ ε νπ§;1ί8ΐιο ςπεδίί σ-Γ&ηί εεπιρτε ρεσ-£Ϊο οΐιε φΐεΐΐο όΐ Κιιάίδίο 

1<:&Γ3.ϋ 12 ίη 14 ίΐ ηιο^ίο, ε ηηεΐΐο όί ΟΗίη ε άί 01ΐ3ζππ3 άεΐ ηιατ 

ηιη^ίοΓε όπ ΙτοπΠί 6 ίη 8 Π ηιοο-§ίο»* 
Υπάρχουν λοιπόν διαφοραι τιμών δφειλόμεναι είς την ποιότητα καί την 

προέλευσιν τού σίτου. Τάς διαφοράς ταύτας δέον νά λαμβάνωμεν ύπ’ όψιν 

μελετώντες τάς διακυμάνσεις τών τιμών, οσάκις τουλάχιστον τά κείμενα μάς 

παρέχουν συγκεκριμένος πληροφορίας! 

Τό δεύτερον ζήτημα, επί τού οποίου έπιθυμοΰμεν να επιστήσωμεν την 

προσοχήν τού αναγνώστου, είναι τό ζήτημα τής χωρητικότητος τού βυζαντι¬ 

νού μοδιού, ιδίως από τού 1204 καί εφεξής. Οΐ περί τά οικονομικά καί 

μετρολογικά ταύτα ζητήματα άσχοληθέντες 3 παραδέχονται ότι ό βυζαντινός 

μόδιος προς μέτρησιν τών ξηρών καρπών1, ό εν χρήσει εν Κωνσταντινουπό- ; 

1 Πρβλ. Η. II 3. ιΐδβ γ, Ένθ’ άνωτ., σελ. 6. 

■ Ρ Γ. Βαίάιισσΐ Ρε^οΐοίΐΐ, ΡτΕΐΐεβ άεΐΐα ΜετεΕίιίΓΕ, Ρε^πϊγπ, ϋεΐΐα άεεΐπΐΕ 
ε άεΐΐε 3ΐΙτε §Γ3νβζζε άεΐ Οοητιπιε <3ϊ Ρίτβηζε, τόμ. 3 (Ειιοοε, 1766), σελ. 25. 

3 Βλ. κυρίως Ά. Άνδρεάδου, Περί νομίσματος καί τής κτητικής δυνάμεως τών 

πολυτίμων μετάλλων κατά τούς βυζαντινούς χρόνους, έν Επιστημονική Έπετηρίδι 

Πανεπιστημίου, 1916-19(7, σελ. 232. Τό άρθρον τούτο έδημοσιεύθη καί γαλλιστί Ρε 13 

πιοηπ3Ϊε εΐ 4ε 13 ριιΪ333ηεε ά’ΕεΙίΕΐ άεδ πιείΕΐιχ ρτέοϊευχ άΕΠδ Γεηιρΐτε Βγζβηίϊη, 

έν Βγζβπίΐοη, τόμ. 1(1924) σελ. 75-115. 

4 Έν αντιδιαστολή προς τον μόδιον. μέτρον έπιφανείας, περί τού όποιου βλ. Ρτ. 

Οδΐ^εη Βείΐτά^ε ζιιτ Οεδείιΐεΐιΐιε άετ όγζΕΐιΐπιίδεΙιεη ΡϊηΕηζνεηνΕΐΙιιη^, σελ. 123-124. ** 

Περί τού μοδίου ώς μέτρου έπιφανείας εχομεν νά σημειώσωμεν τά εξής: έν τφ πρακτικφ 

παραδόσεως τής νήσου Πάτμου υπό τού βασιλικού νοταρίου τοϋ σεκρέτου τοϋ σακελλα- 

ρίου, κριτοϋ καί άναγρσφέως τών Κυκλάδων νήσων Νικολάου τού Τζάνζη (1088) άναφέ- 

ρεται ότι ή μικρά νήσος τού Αγίου Τωάννου «βία καί πολλφ τφ κόπφ διά τό έν ταύτη | 

δΰσβατον μετρηθεΐσα, όνεβιβάσύη όλως διόλου μοδίων τρισχιλίων οκτακόσιων εξήκοντα»; 

(Μ ί 1ι 1 ο 8 ϊ ο Η - Μά 11 ε γ, ΑεϊΕ ε£ Πϊρ1οιη3ΐ3 Οταεοα, τόμ. 6, οελ. 56). Δεδομένου ότι ή 

λει, δεν διαφέρει τού ρωμαϊκού, τού οποίου, ώς γνωστόν, τή χωρητικότης 

υπολογίζεται ίση προς λίτρα γαλλικά 8.754, ήτοι χιλιόγραμμα σίτου 6.503 Χ. 

"Από τής άπόψεως ταύτης όρμηθέντες ερευνηταί τινες, έν οίς καί ό ήμέτερος 

"Ανδρεάδης 2, κατέληξαν είς συμπεράσματα εσφαλμένα. Διότι, εάν δεχθώμεν 

ότι ό βυζαντινός μόδιος ίσοΰτο προς χιλιόγραμμα 6.503 καί ότι περί τά μέσα 

τού ΙΓ' αίώνος έπωλεΐτο αντί ύπερπύρου ενός ήτοι αντί φράγκων χρυσών 

περίπου δέκα (βλ. κατωτέρω), θά εχωμεν την αναλογίαν: 1 χιλιόγραμμον 

σίτου έτιμάτο φράγκ. χρ. 1.537, δπερ άπαράδεκτον. 

Είναι επομένως ανάγκη νά αναζητήσω μεν άλλην βασιν υπολογισμού 

τής χωρητικότητος τού μοδίου. Ό κ. θ8ζΓθ§ΌΓδ1τγ; διαπιστωσας τό ατοπον 

τού ταυτισμού τού βυζαντινού προς τον ρωμαϊκόν μόδιον, ισχυρίζεται οτι οι 
Βυζαντινοί λέγοντες καί γράφοντες τον όρον μόδιος ενοουν τον μέδιμνον, 

τού οποίου ή χωρητικότης ήτο έξαπλασία (λίτρα 51, 84) 3. Καί είναι μεν αλη¬ 

θές ότι παρατηρειται παρά τοις συγγραφεύσι σΰγχυσις τών δύο τούτων όρων, 

συνήθως όμως ή λέξις μέδιμνος ώς άρχαιοπρεπεστέρα αντικαθιστά την λέξιν 

μόδιος, ούχι δέ καί τάνάπαλιν. Κατά τά άλλα ή άποψις τού κ. θ5ΐτο§ΌΓ5Ρ:γ, 

διατυπωθεισα έπιτόμως καί μή στηριζομένη είς συγκεκριμένος μαρτυρίας, δεν 

φαίνεται άνταποκρινομένη προς τά πράγματα. 

Τά περισωθέντα κείμενα τών παλαιοτέρων μετρολόγων (βλ. ταύτα παρά 

Ηηΐΐδοΐι, Μ8Κ., τόμ. 2), ώς καί αί έκ λατινικών καί αρμενικών4 πηγών 

νήσος Πάχμος έχει, κατά νεωτέρας μετρήσεις, εμβαδόν 39,600 τετραγωνικών χιλιομέτρων, 

έπεται ότι ό μόδιος έπιφανείας αντιστοιχεί προς 10,263 τετραγωνικά μέτρα. Περί τού 

μοδίου ώς μέτρου καταμετρήσεως τών πλοίων βλ. Μ. Γούδα, Η καταμέτρησις τών 

εμπορικών πλοίων καί ή νηολόγησις καί φορολογία αυτών κατά τούς Βυζαντινούς χρό¬ 

νους, Βυζαντίς, τόμ. Α' (1909), σελ. 35 κε. 

1 Ργ. Ηιιΐίδοΐι, Οπβείιίδείιε ιιπά Κ,οηιϊδοΙιε Μεΐτοΐο^ίε (Βει-Πη, 1882) σελ. 704. 

Οΐΐ. ϋ3Γ6Πΐ561·5 61 Ε. 8 3 §1 ί Ο, ηΐθ6θ11Π31Γ6 άβδ Είΐίίφΐϊΐέδ §1·60ηΐ165 61 ΓΟΐυαϊηβΒ’ 
έν λ. ιηοάίυε. Ό κ. Ρ. Β η τ £ α Βιι γ ιι, συγγραφεύς τοϋ πολυτίμου Ε533Ϊ άε 5ϊΜΐο§Τ3ρ1ιίε 
ιηέίΓοΙο^ίηηε ιιηίνεΓδβΙΙβ (Εε ΒίΙ>Ηο8ΐ3ρ1ιε ωοάετηβ, 1927), εύγενώς μοί υποδεικνύει τά 
εξής (επιστολή του τής 4ης Νοεμβρίου 1936): «Όεαχ ιυοάίιΐδ τοιιίΕίηδ, Γαη Ιτοιινέ 3 Οηγ- 

νοΓΗΠ εί άέοπι ρ3Γ 1ε Ρχοί. Ρ. ΗΕνεΠίεΙά, Μοάίηκ α&γίοηειίδΐδ: ΤΙιε γοπιεπ ΙίΓοπζε 
ιηε35ΐιτε (γοιπ 03ΓνοΓ3η (Νεννε35ί1ε - ιιροπ - Τγπε, 1916), Εΐι^αεί ίΐ άοηηε ιιυε νπΙειίΓ 
άε 20 ρϊπίεκ Εησίκίκεδ, 1β ρίηΐε 3η§ΐ3Ϊδε ν3ΐ3ΐιί Ο. 47315 Ιϊίτεδ, ποιιβ 3πηοπδ ροιίΓ εε 
Μοάίιΐδ ΟΙΙοηβιΐδϊ5 ιιηε ναΐειιν άε 9 ΙϊίτεΒ 46; ΓαηΙτε ηιοάίυε ΐΌΐυ&ίη ίιιί Ιτοανέ ά 
Ροηίε - Ριιήίάε (Ε3ρ3§;πε) εΐ άέετίί ρ3Γ Ε. Μΐεΐιοη, Εε «Μοάΐιιδ» άε ΡοηΙε Ριιίϊΐάε, 

(ΕχΙγεϊΙ: άεε Μόιηοΐπ 3 άε 1ε δοείέίέ ΠΕίίοπαΙε άε5 3η6ηιΐ3ΪΓε3 άε ΡΓΕπεε, ίοπιε 
ρ,χχν) ΙΪΓ3§ε ε ρΕΓΐ, Ρεπ8, 1916, Εΐιμνιεί ΐΐ άοπηε 9 ίΐίΓεδ 700 3 10 ΙΐΐΓβΒ. Μϊεΐιοπ 

8Ϊ§η3ΐε 1ε ηιοάϊιΐδ άε Ρίοτεποε ανεε εεβ 9 Πίτεδ 50». 
2 "ΕνΟ* άνωτ., σελ. 238-240. 

3 ΟδΐΓθ£θΓδΐ£γ, Ένθ’ άνοιτ., σελ. 322. 

< Άθ. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Προσθήκαι είς τά σφζόμένα τών άρχαίοιν 

μετρολόγων έξ Αρμενικών κειμένων, Ό έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός 

Σύλλογος. Παράρτημα τοϋ ΙΕ’ τόμου (1884), σελ. 9-35, 
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προσθήκαι, ουδεμιαν παρέχουν πλ7]ροφορίαν δυναμένην νά μας διαφώτιση 

περί των μέτρων και σταθμών της τελευταίας βυζαντιακής περιόδου. Τουναν¬ 

τίον μεγαλυτέραν δι ημάς σημασίαν έχει διδακτικόν σημείωμα περιεχόμενον 

εν τφ υπ αριθ. 32 κωδικι του ΙΕ αίώνος της Βιβλιοθήκης τής Βουλής 

και διαλαμβάνον τα εξής 1: « Έσο εΐδώς και τούτο δτι ό σπόριμος μόδιος 

εχει λίτρας δο (=40)' αι τοιαΰται δο' (=40) λίτραι έχουσιν ουγγίας δηο' 
(=480)· καί ή μία ούγγία εχει στάγια [=51:30^ εχ3£ί3} Ιξάγια] ζ" (=6)· 

ποσουνται τον εις τον δλον μόδιον στάγια βηηο' (=2880)· τό έν στάγιον 

ϊστά (γρ. ιστά) κεράτια ήτοι ξυλόκοκκα βδ'(=24)· τό έν ξυλόκοκκον έχει 

σιτόκοκκα ε' (=5)· και τό έν στάγιον αβο' (=120)· ή μία ούγγία έχει ξυλό¬ 

κοκκα αδδ' (=144) και λαμβάνη σιτόκοκκα ζβο' (=720)· ή μία λίτρα έχει 

ξυλόκοκκα αζβη' (1728) καί λαμβάνη σιτόκοκκα ηςδο' (=8640) καί λαμβάνει 

δ όλος μόδιος σιτόκοκκα γδεςοο' (=345600)· καί ταΰτα μέν εϊρηται περί 
των σιτοκόκκων». 

Κατά τον ανώνυμον έρανιστήν του ΙΕ' αίώνος, ό μόδιος του σίτου 

περιείχε τεσσαράκοντα λίτρας, η λίτρα διηρεΐτο εις δώδεκα ουγγίας, ή ούγγία 

εις εξ έξάγια, τό δέ έξάγιον εις είκοσι τέσσαρα κεράτια ή κοκκία. Αί υπο¬ 

διαιρέσεις αύται, πλήν τής πρώτης2, ήσαν γνωσταί. Τό βάρος τής ρωμαϊκής 

καί βυζαντινής3 λίτρας υπολογίζεται συνήθως εις γραμμάρια 327,45 τού 

σημερινού μετρικού συστήματος, επομένως, εάν πιστευσωμεν τον γράψαντα 

τό σημείωμα τού κώδικος τής Βιβλιοθήκης τής Βουλής, ή χωρητικότης τού 

μοδίου θά είναι χιλιόγραμμα 13,098, ήτοι υπερδιπλάσια τής τού ρωμαϊκού. 

Αλλά καί ό υπολογισμός ούτος άγει εις εσφαλμένα συμπεράσματα, διότι, έν 

τοιαύτη περιπτώσει, ή τιμή τού σίτου περί τά μέσα τού ΙΕ' αίώνος θά 

ητο φραγκα χρυσά 0,763 κατά χιλιογραμμον, δραχμαί δηλαδή σημερινά! 

περίπου 26,70. 

1 Σπυρ. Λάμπρου, Νέος Έλληνομνήμων, τόμ. Β' (1905), σελ. 228-229. 

Παρά ΗπΙΙβοΙι, Μ8Κ., τόμ. Β', σελ. 118, άναγινώσκομεν: «Μοάίιιε άΐοΐυδ πβ εο 

ςυοά 5ΪΙ βαο ιυοάο ρβτίεοΐαδ. βδΐ &ιιΙβπι ιπεηδαπι Ηότίίπιηι ΧΙΛΙΙΙ». Ό δέ Ιωάννης 

Πεδιάσιμος σημειώνει (αύτόθι, τόμ. Β’, σελ. 147-148. Βλ. καί τόμ. Α' σελ. 58): «καί 

αιτιάματα μέν εισιν οΐον τό είναι τον γεωμετρικόν μόδιον τεσσαρακοντά?ατρον». Πρό¬ 

κειται όμως ενταύθα περί τοϊί γεωμετρικού μοδίου. 

3 Ό Ρε^οΙοΙίΐ, νΕνθ' άν., σελ. 203, καί ό Οΐονππηί Αηίοπϊο ό 3 ΙΙζζεηο 

(βλ. κατωτέρω, σελ. 393 σημ. 5), σελ. 88, διακρίνουν, κατά τά έν τη μεσαιωνική Ιταλία ^ 

ισχυοντα μετρικά συστήματα, δυο ειδών λίτρας έν χρήσει έν Κωνσταντινουπόλει, την Ιϊόότα 

§Γθ5δπ^καΐ τήν δοίΙΪΙε, τήν πρώτην κατά 50% βαρυτέραν τής δευτέρας· τό ήμέ- 

τερον όμως χωρίον, λόγφ τής άναφερομένης εις εξάγια ύποδιαιρέσεως (μετρικής βάσεως 

τοΰ βυζαντινού νομίσματος), ούδεμίαν άφίνει αμφιβολίαν δτι ένταϋθα πρόκειται περί 

τής γνωστής λίτρας τών Βυζαντινών. Αλλωστε καί ή διάκρισις αΰιη εις βαρεϊαν καί 

έλαφράν λίτραν πρέπει νά γίνη δεκτή μετά μεγάλης έπιφυ?.άξεως. 

Περί τής τιμής τοΰ σίτου έν Βυζαντίφ. 

Πληροφορίας τινάς αξίας προσοχής παρέχουν επίσης δυο ιταλοί συγγρά¬ 

φεις τού ΙΔ'καί τού ΙΕ" αίώνος. Ό Φραγκίσκος Βαίάιιοοί Ρε§Όΐο11:ί, άριστος 

γνώστης τού εμπορίου τής ελληνικής Ανατολής, όμιλε! επανειλημμένος περί 

τού μοδίου. Κατά τάς διδομένας ύπ’ αυτού πληροφορίας, ό μόδιος τής Κων¬ 

σταντινουπόλεως ήτο κατά επτά τοΐς εκατόν μεγαλύτερος τού ομωνύμου μέτρου 

τού έν χρήσει παρά τή γενουατική παροικία τού Γαλατά (Πέραν) Παραβάλ- 

λων τον μόδιον προς τά βενετικά μέτρα, ό Ρε^οΙοΠί λέγει: «Μο§;ο;ίο ιιηο 

θί 1)1300 ίη ΟοδίΗΠίίηοροΙί ί&ε ίη νίηο^ΪΕ 4 δί^Ε»2. Δεδομένου οτι τό 

βενετικόν δ^ο εχει χωρητικότητα λίτρ. 83,31723, έπεται δτι, κατά τάνω- 

τέρο), ή χωρητικότης τού μοδίου θά είναι τετραπλασία, ήτοι λίτρα 333, 2688. 

Αλλαχού ό αυτός Ρε^οΙοΗί σημειώνει: «δειίηιε εεηίο θί §τε.ηο αΐΐπ πιίεαΓα 

άεΐΐε ρΪ3££6 όί Οίοίΐία ί3ηπο ίη Ρετα πιοξ^ΐΆ 86 ε 1/6 »*. Κατά ταύτα, μία 

σικελική σάλμα ίσοΰται προς 0,811666 τού μοδίου. Δεδομένου δτι ή χωρη¬ 

τικότης τής σάλμας εις σημερινά γαλλικά λίτρα είναι 275,088844, έπεται 

δτι ή χωρητικότης τού μοδίου, κατά τούς υπολογισμούς τοΰ Φλωρεντινού 

συγγραφέως, θά είναι λίτρ. 338,921. 

Ό ΟίονΕπηί Αηίοηίο 03 ϋζζΕηο, γράψας περί τό έτος 1442 καί άντι- 

γράψαςέν πολλοΐς τον Ρε^οΙοΠί, σημειώνει περί τού μοδίου τά εξής: «Τοτηα 

ίΐ ιώο§-§Ιο άί Κοπιαπία ίη Οίρπ πιο^ία 10 εΐιε εοηο οΕίΙίδί 80» 5. 

Ό κυπριακός μόδιος είχε χαιρητικότητα κατά μέν τον Μβδ-Εαΐπε6 73 κατά 

δέ τον Οεδίιηοηί 7 92,83 λίτρων, επομένως, εάν πιστευσωμεν τον <3ε ϋζζ3ηο, 

ό μόδιος τής Ρωμανίας θά είναι δεκαπλάσιος. 

Ποιαν αξίαν έχουν αί άντιφατικαί αύται μαρτυρίαι; Εις τάς πληροφορίας 

τού θα ΙΙζζαηο θά ήτο βεβαίως παρακεκινδυνευμένον νά δώσωμεν πίστιν. 

Τουναντίον από τον Ρε^οΙοΠί, άνδρα ζήσαντα έν Ανατολή καί γνωρίζοντα 

λόγφ τήςθέσεώς του τάς συνθήκας τού εμπορίου, θά άνεμένομεν άσφαλεστέρας 

πληροφορίας. Δυνάμεθα όμως νά δεχθώμεν άβασανίστως τούς αριθμούς τού 

ΡεοοΙοΠί; Έάν δεχθώμεν δτι ή χωρητικότης τού μοδίου ήτο λίτρα 333,2688 

καί δτι ό μόδιος έπωλεΐτο περί τά μέσα τού ΙΓ' αίώνος αντί ύπερπύρου ενός 

(=10 φράγκ. χρ. περίπου), τότε θά εχωμεν τήν αναλογίαν 1 λίτρ. σίτου 

1 Ρββοΐοίΐί, Ένθ’ άνωτ., σελ. 31. 

5 Αυτόθι σελ. 33. 

3 Α. Μβτΐϊηΐ, Μ&ηιΐδίο <3ί Μεΐχοΐο^ϊ». έν Τουρίνφ, 1883. 

* Ρεβοΐοΐΐί, Αυτόθι, σελ. 35. 

&Οΐον&ηπί (ΙϊΑηΙοπίο άί Όζζβηο, ΡγηΙΪοβ. άεΐΐ» Μεπτ&ίπΓβ, παρά ?3 ^· 

ηίηί, ’Ένθ’άνωτ., τόμ. 4 (1766) σελ. 88. 

6 Μ 3.5-Ρ.3.1ΓΪΕ, ΗίδΙοτϊε άε 1’ϊΐε <3ε ΟΊιγρτβ, τόμ. 2 σελ. 498 σημ. 3 καί τόμ. 3 σελ. 
191 σημ. 5. 

Ο. Οεηιοδίηΐ, ΝοΙεε βΐ οόδεΓναΐίοπδ δΐιτ Ιεε βοίεε άιι ηοΐαϊτε §βποΪ5 Ιν&ιπΙίεΓίο 
άϊ δεπιόυοείο έν τή Ρβνιιε άε ΙΌπεπΙ Ραΐϊη, τόμ. 2, σελ. 23. 
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έτιμάτο φρ. χρ. 0,03, όπερ άπίθανον, καίτοι δ Ό’ΑνεηεΙ υπολογίζει δτι ή τιμή 

εκατόν λίτρων σίτου (ΙιθοΙοΗϊγθ) έν Παρισίοις κατά τό έτος 1256, ήτο φρ.χρ. 

τέσσαρα1. Σημειωτέον δτι περί των τοπικών μοδίων γνωρίζομεν δτι ό μόδιος 

τής Κορίνθου ΐσουτο προς λίτρ. 46,241, ό τής Εύβοιας 34,993 και ο του 
πριγκιπάτου τής Πελοπόννησου προς λίτρ. 41,6586Λ 

Θά άρκεσθώμεν επί του παρόντος εις τάνωτέρω. Τό αποτέλεσμα τής 

έρεΰνης μας περί τής χιορητικότητος του βυζαντινού μοδίου ύπήρξεν αρνη¬ 

τικόν. Τούτο μόνον είναι βέβαιον δτι δ βυζαντινός μόδιος ουδεμίαν έχει 

σχέσιν προς τον ρωμαϊκόν. 

Αί μέχρι τοΰδε γενόμεναι ειδικαι έρευναι προς έξακρίβωσιν των τιμών 

του σίτου έν Βυζαντίω μετά τό έτος 1204 δυνανται νά συνοψιστούν ώς 

εξής. Ό Στ. Νοναΐτονίό, στηριζόμενος επί τοϋ άρθρου 198 του Κωδικός 

του Στεφάνου Δουσάν, ύπελόγισεν δτι επί τής βασιλείας του Σέρβου ήγεμό- 

νος ό σίτος έτιμάτο ύπερπΰρου ενός3. Ό Άνδρεάδης έπέστησε την προσοχήν 

τών ερευνητών επί τής ειδικής ρήτρας τής περιεχομένης εν ταΐς κατά τά έτη 

1265 καί 1277 διομολογηθείσαις μεταξύ του αύτοκράτορος Μιχαήλ Η' τού 

Παλαιολόγου καί τών Βενετών συνθήκαις 4 5. Κατά μέν τήν πρώτην, οί Βένε¬ 

τοι ειχον τό δικαίωμα νά εξάγουν εκ Κωνσταντινουπόλεως σίτον έψ’ δσον 

ή τιμή τοΰτου δεν ύπερεβαινε τό ήμισυ ύπέρπυρον κατά μόδιον5, κατά δέ 

τήν δευτέραν, οί Βενετοί θά έχαιρον του έξαγωγικου τοΰτου προνομίου έφ’ 

δσον αί τιμαί δεν ύπερέβαινον τό εν ύπέρπυρον6. Επομένως, συμπεραίνει 

δ "Ελλην οικονομολόγος, κατά τό έτος 1265, ή τιμή του σίτου δεν ύπερέβαινε 

τό ήμισυ ύπέρπυρον, ένφ δώδεκα έτη βραδΰτερον ή τιμή αύτη είχε διπλα- 

σιασθή. Ό Οδ1:Γο°Όΐ'5ΐίγ ήρκέσθη εις τό νά σχολιάση τά πορίσματα τών 

1 Ο. ά’ΑνεηεΙ, ΗϊδΙοϊτο Εοοηοπιίηηβ, τόμ. 2(1894), σελ.417. 

2 ϋα ΙΪ7.7.Ά η ο, Ένθ’ άνωτ., σελ. 91. Ή λέξις μόδιος είναι καί σήμερον έν χρήσει 

πρός δήλωσιν μέιρων χωρητικότητος. Κατά φιλικήν άνακοίνωσιν τοϋ κ. Μ. Πρωτοψάλ,τη, 

έν Δωδεκανήσφ τό μό(δ)ι διαιρείται είς τέσσαρα πινάκια. "Εκαστον πινάκι (τό 

βυζαντινόν πινάκων) περιέχει σίτον βάρους τριών οκάδων. Επομένως ένα μό(δ)ι ισο¬ 

δύναμε! πρός δώδεκα όκάδας Δυο μό(δ)ια αποτελούν έν κοιλόν, μέτρον, τοϋ όποιου 

γίνεται χρήσις μόνον λογιστικώς (ιοεειιτο όε οοπιρίε) καί τό όποιον δεν υπάρχει έν 

Δωδεκανήσφ ώς αυθύπαρκτος μετρική μονάς. Τά μό(δ)ια κατασκευάζονται υπό πρακτικών 

τεχνιτών έκ βούρλων. Σημειωτέον οτι ό μόδιος έν Ρόδφ κατά τούς χρόνους τής κυριαρ¬ 

χίας τών “Ιπποτών τοϋ “Αγίου Ίωάννου περιεΐχεν οκτώ η3ίίϊζ (1 ρείΕζ — 32,640 λίτρα). 

Πρβλ. ΰατνίίϊηε, έν τή νεωτάτη έκδόσει τοϋ Χρονικού τοϋ Λεοντίου Μαχαιρά, τ. Β’ σ. 127. 

3 8ΐ. Νοναΐτονΐό, Εο ρπχ ηοτητιιΐ <3α όΐέ α Οοηδίπηίίηορίε ρεηάαοί 1ε ηιογεη 

;ι§6 βΐ 1ε οοάε άε δίερίιπη ϋοιίδβη ετηρετειιτ άεε δετόεε, ΑιχΒΐν ίίΐτ είπνίεοΐιε Ρΐιϊΐο- 

1ο»ΐε τόμ. 27 (1905) σ. 173-174. 

4 Άνδρεάδου, “Ενθ’ άνωτ-, Έπετηρίς, σελ. 238-240. Βνζ&ηΐίοιι, σελ. 100, 

5 ΜΐΙζΙοδΐοΗ - ΜίΠΙετ, Αςίπ εΐ ϋϊρίοιη&ΐίΐ Οταεςα, τόμ. 3,σ. 81, 

6 Αυτόθι, οελ. 92. 
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εργασιών τού Άνδρεάδου καί νά συσχετίση τήν απότομον ΰψοισιν τών τιμών 

πρός τήν πτώσιν τού νομίσματος ι. Δέν υπάρχει καμμία αμφιβολία οτι ή νομι¬ 

σματική κρίσις συνετέλεσεν είς τήν απότομον ύψωσιν τών τιμών, ώς ήτο 

φυσικόν και ώς άλλωστε ρητώς μαρτυρεί ό Γεώργιος Παχυμέρης, 6 όποιος, 

άναφερόμενος είς τάς κιβδηλείας τών πρώτων Παλαιολόγων, γράφει «παρ’ ήν 

αιτίαν καί δυσπρόσιτα μέν έκ τού καιρού τά χρειώδη, δΰσωνα δ’ αΰθις καί 

ταύτα, ήν που τι ψανείη, έγίνοντο, καί αιχμαλωσία καί λιμός ήν» 2. Πρέπει έν 

τοΰτοις νά τονισθή οτι ή πτώσις τού βυζαντινού νομίσματος δέν αρκεί μόνη 

διά νά έξηγήση τήν ύψωσιν τών τιμών, άλλ’ δτι καί άλλοι λόγοι, κυρίως 

πολιτικοί, δέον νά ληψθούν ΰπ’ δψιν 3. 

1 ·νΕνθ’ άνοιτ., σελ. 322-323. 

3 Παχυμέρης, έκδ. Βόννης, τόμ. Β' σελ. 494. 

9 Βλ. τάς άρίστας μονογραφίας τοϋ κ. Ο. Β γ ά ΐΐ 3 η τι, 1,3 ηιιβδίίοη άε Γπρρτονΐ- 

δΐοηηεηιεηΐ άε Οοιίδίπηΐϊηορίε 3 1’έροηιιε 6γζαηΐίηε εΐ οΙΙοηΐ3πε, Β)’Ζ8τιΐϊοη, τόμ. 5 

(1929) σελ. 83 -107 καί Νοανεΐΐεδ εοηΐΓΪόαΐίοπδ 3. ΓέΙιιάβ άε Ι’αρρΓονίδϊοηπειηεηΙ άε 

Οοηδί3πΗηορ1ε δοιίδ.ΐεδ Ρ3ΐέο1ο§ιιεδ εΐ Ιεδ επιρεΓειίΓΒ οΙΙοηααηδ, αυτόθι, τόμ. 6 (1931) 

σελ. 641-656. Τοϋ αύτοϋ, ΙΙηε εχρέπεπεε ά' έοοποηιΐε άΐτίβέε. Εε ηιοηοροίε άιι 51ε 3 

Βγζ3ποε 3ΐι χίβ δϊεείε, αυτόθι, τόμ. 9 (1934) σελ. 643-662. Ιδού επί τοϋ προκειμένου 

μερικά χαρακτηριστικό κείμενα τής εποχής. Ό Ν ικηφόρος Γρηγοράς, άναφερόμενος 

είς τά γεγονότα τών ετών 1328 κέ·, γράφει (τόμ. Α', σελ. 433): «Αλλά γόρ έν τούτφ τφ 

έτει καί άμα τώ εφεξής, ήρεμησάσης τής τών Ρωμαίων στάσεως καί τών επ’ άλλήλους 

πολέμων πεπαυμένων, τοσαύτην εύθηνίαν έθεάσαντο σίτου οί Βυζάντιοι, όπόσην ουδέ 

τούτων οί πρόγονοι πάλαι πολύν ήδη τον χρόνον». Τουναντίον ό αυτός Νικηφόρος Γρή¬ 

γορός (τόμ. Β', σελ. 683) μαρτυρεί δτι κατά τό έτος 1343 «σπάνις έπίεζε σίτου Βυζαν¬ 

τίους τε καί πλείστας τών έν Θράκη ροιμαϊκών πόλεων τών γάρ τοι Ρωμαίων τοΐς 

έμφυλίοις περισπωμένων πολέμοις, συχνός ποιούμενοι τάς έφόδους οί έξ ’Ασίας άδεώς 

μονήρεσι καί τριήρεσιν είς τήν Θράκην περαιούμενοι Τούρκοι, καί μάλιστα έν ακμή τοϋ 

σίτου, τάς τε χώρας ένεπίμπρασαν καί τά κτήνη ήλαυνον, άνδρας τε καί γυναίκας ήνδρα- 

ποδίζοντο, καί πάντ’ έποίουν τά χαλεποίτατα, ώς άοίκητόν τε καί άγειόργητον εντεύθεν 

καταλειφθήναι τήν γήν». Ή κατάστασις έπεδεινώθη έτι μάλλον λόγω τών προστριβών 

μεταξύ Γενουατών καί Βενετών καί τών αύτοκρατόρων τής Τραπεζοΰντος (βλ. Γρηγο- 

ράν, τόμ. Β', σελ. 683-687), κυρίως όμως λόγφ τοϋ ζητήματος τής Τενέδου καί τοϋ 

βενετο - γενουατικοΰ πολέμου. «Τοϋτ’ αισχύνην τε καί ζημίαν σφών αυτών οί έν τοΐς 

Γαλάτου νομίσαντες, έπέσχον τήν έκείθεν ές Βυζάντιον σιτοπομπίαν ευθύς, ούκ άλλοθέν 

ποθεν ούσαν τήν τοιάνδε τοΐς Βυζαντίοις έμπορίαν είδότες, ή παρά σφίσι κεΐσθαι, εύ τε 

έχειν καί λιμω διακινδυνεύειν τεθνάναι» (Γρήγορός τόμ. Β' σελ. 766). «Ό δή, γράφει 

επίσης δ Γρήγορός (τόμ. Γ', σελ. 92) σμιλών περί τοϋ επί τής βασιλείας Ίωάννου τοϋ 

Καντακουζηνοϋ έκραγέντος βενετο-γενουατικοΰ πολέμου, καί μάλιστα πάντων μακράν 

ενεποίησε Βυζαντίοις τήν βλάβην υπέρ γάρ τάς όκτωκαίδεκα χιλιάδας παρεισενεχθέν- 

τος τή πόλει στρατού ναυτικοΰ, πολλών ές ημέραν έκάστην τροφών δεόμενου, μή μόνον 

άπανθ’ έξης έν βραχεί σπανίζειν έξεγένετο τάπιτήδεια Βυζαντίοις, απάντων σχεδόν έκ 

πολλοϋ πανταχόθεν άποκλεισθεΐσι διά. τάς μάχας, τών τε άλλων όπόσα τραπέζης ανα¬ 

γκαίας (γρ. αναγκαία) είσί προσφορήματα καί οσα ό γείτων πορθμός τοΐς άλιεΰσι παρείχε 

τά χρήσιμα ές ημέραν έκάστην τον άπαντα χρόνον, άλλ’ ήδη καί ό σΐτος ημερών ολίγων 

ές ιό διπλάσιον άνήγετο τοϋ χθές καί πρώην τιμήματος». 
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Τόσον ό ΝοναΡονίο' όσον και ό Άνδρεάδης, διά νά καθορίσουν την 

τιμήν του σίτου, εστηρίχθησαν επί κειμένων έχόντων πολιτικόν χαρακτήρα. 

Τά υπό των τοιοΰτων κειμένων παρεχόμενα στοιχεία δεν άνταποκρίνονται 

πάντοτε προς τά πράγματα. Δι’ ημάς, ελλείψει ειδικών διατιμήσεων των 

βυζαντινών αρχών τής Κωνσταντινουπόλεως ή άλλων στατιστικών στοιχείων, 

οία τά περίφημα ΜθΓΟίιπαΙβδ τής αγγλικής πόλεως ΕχοΙογ, των οποίων 

διεσώθη σχεδόν ανελλιπής ή σειρά από του 1316 μέχρι του 1820, ελλείψει, 

λέγομεν, τοιούτων διαφωτιστικών κειμένων, ιδιαιτέραν σημασίαν έχουν τά 

ιδιωτικά πωλητήρια έγγραφα, και προς ταύτα δέον νά στρέψωμεν κυρίως 

τήν προσοχήν μας. Ιδού μερικά τών κειμένων τούτων. 

1213. 

Μί^ΙοδίοΙι-ΜίίΙΙβΓ, Αοία εΐ Όΐρίοπι&ίιβ. Οταεοα, τόμ. 6 σελ. 163:«... 

εις ύπέρπυρον εν έν φ και έλαβομεν τούτο έκ τών χειρών σου σίτου μοδίους 

δύο». Έκ τού χωρίου τούτου προκύπτει ότι, κατά τό έτος 1213, ό σΐτος 

έπωλήθη εν Μικρά Άσία αντί ύπερπύρου ήμίσεος κατά μόδιον. Κατά τούς 

υπολογισμούς μας1 ή εσωτερική αξία τού ύπερπύρου, κατά τάς άρχάς τού ΙΓ' 

αίώνος, ήτο ίση προς φράγκα χρυσά περίπου δέκα τρία. 

1278 

Ταίεΐ ιιικί ΤΙιοηιαδ, υτΐτιιηάεη ζατ αΐίετεη Ηαηάεΐδ-ιιηά δίααί:- 

§·05θ1ιίο1ιί:β όοΓ ΚεριιΒΗΙτ νεηεάΐ§, τόμ. Γ' σελ. 172. (Ροηΐεδ Κεπππ 

ΑιΐδΙπαοαπιιη. ϋίρίοτηαΐα εί αοία, τόμ. ΙΔ'). «... ουηι οιπτετεί ρετ 

Ιαταιη (εν Κωνσταντινουπόλει) ηιοάίιΐδ ιιηιΐδ ηιίπυδ ηυατΐα αά γρετ- 

ρεηπιι». Κατά ταύτα μέ έν ύπέρπυρον ήγόραζέ τις τρία τέταρτα τού μοδιού. 

Επομένως είς μόδιος έπωλεΐτο προς ύπέρπυρα 1,333. Δεδομένου δ’ότι ή 

εσωτερική αξία τού ύπερπύρου ήτο φρ. χρ. περίπου 8,20, ό σΐτος έτιμάτο, 

κατά τό έτος 1278, φρ. χρ. 10,92 κατά μόδιον. 

1290 

Ο. ΒειΊοΙοΐΙο, Ναονα εεπε άί άοοαπιεπίΐ $υ11ε τείαζίοπί άί Οεπονα 
οοΠΊτηρετο Βίζαηίίηο, Αίΐί άεΙΙα δοοϊεία Είδατε άί δίοτία ραΐτία, τόμ. 28 

(1896) σελ. 511. «. . . ϋε Ρετρεπδ ΜϋΟΟΟ αυτί ςαοδ ρεΠΙ ρτο επιεη- 

1 Περί τής νομισματικής κρίσεως τών τελευταίων αιώνων τοΰ Βυζαντίου άνεκοινώ- 

σαμεν ειδικήν μελέτην είς τήν Αδδοοϊαίΐοη ρουτ Ι’εποουΓ&^βηιεπΙ όβ8 έΐιιάεδ §Γ60- 

ηιιεε εη Ργ&ιιοο (βλ. Κβνιιβ άβδ έΐιιάεδ §Γεοηιιεδ, τόμ. 48 (1935) σελ. Γ,ΙΙΙ). Ή πραγμα¬ 

τεία αυτή, συμπληρωΰείσπ, θα δημοοιευθή υπό τον τίτλον Βδ53! δΐιτ Ιβ οτίδβ ΗίουέίΕΐτε 
ά ΒγζΆηζε αακ XIII6, XVI®, εΐ XV® δϊέοίεδ- 

Περί τής τιμής τοΰ σίτου εν Βυζαντίφ. 397 

άαΐίοηε άαηιρπί ΐρεΐαε Οαίάείί οοεαδίοηε τηοάίοπιπι Μ Μ §ταηί άε 

Κοίδίο». Διά δύο χιλιάδας μοδίους σίτου Ραιδεστού έζητήθη άποζημίωσις 

χιλίων οκτακόσιων ύπερπύρων. Επομένως ή αξία έκαστου μοδιού ύπολογί- 

ζεται είς ύπέρπυρα 0,90. Τό βυζαντινόν ύπέρπυρον είχε κατά τό έτος τούτο 

εσωτερικήν αξίαν φρ. χρ. περίπου οκτώ κατά συνέπειαν ό μόδιος τού σίτου 

τής Ραιδεστού έτιμάτο φρ. χρ. 7,20. 

1290. 

Ο. Βετίοΐοΐΐο, ένθ’ άνωτ., σελ. 526. «... αά ταΐίοηετη άε ΡΡ. I. Οίι. 

XIV άε ςμιοΙϊΒεί: ηιοάίο §ταηί εί: άε οτάεο αά ταΐίοπεπι ρρ. ί ρετ 

ηιοάίιιιπ». Κατά ταύτα είς μόδιος σίτου έπωλεΐτο προς ύπέρπυρον εν και 

κεράτια 14 (=^ζ τού ύπερπύρου), ένφ ό μόδιος κριθής έτιμάτο ύπερπύρου 

ενός. Έάν ύπολογίσωμεν τήν αξίαν τού ύπερπύρου είς φρ. χρ. 8, θά έχωμεν 

τήν αναλογίαν: είς μόδιος σίτου έτιμάτο φρ. χρ. 12,66. Ό μόδιος κριθής 

έπωλεΐτο προς φρ. χρ. 8. 

1310. 

Σπ. Θεοτόκη, Ιστορικά Κρητικά "Εγγραφα, Άθήναι, 1933, σελ. 61. 

«Ιίεηι ςμιοά ομιίοαπκμιε αάάυχεπί ίηπηεηΐιιηι άε ΟτεΙα ηονιιηι, Βοηιιηι 

εί ιηειτεαάαηίε νεηεΐίαδ, ηιονεηάο άε θεία ειιιη ϊρ$ο ίπιηιεηΕο ιΐδφίε 

αά ίεδΐιιιη δαηείί Αηάτεε ρΓΟχίπιιιηι Ιιαόεόίί: α ηοδίτο Οοηηιιιιηί «τοδδοδ 

XIV ρτο φχοΒΒεΙ: δϋαπο». Έν τή παρούση περιπτώσει δεν πρόκειται 

περί σίτου πώλου μενού έν Βυζαντίφ, αλλά περί σίτου γεωργού μενού μέν 

έν νήσω έλληνική μετακομιζομένου δέ δΓ εμπορίαν είς Βενετίαν. Κατά τό 

ανωτέρω χωρίον, έν βενετικόν δίαπιιπι (δΙα]ο) κρητικού σίτου νέου καί καλής 

ποιότητος θά επληρώνετο ύπό τής βενετικής Δημοκρατίας αντί γρόσσων 14. 

Είναι γνωστόν ότι τό δία]ο είχε χωρητικότητα λίτρων 83,3172. Άφ5 ετέρου 

είναι άποδεδειγμένον ότι 24 §τοδδί άντεστοίχουν προς έν φλωρίνιον Φλω¬ 

ρεντίας1, τού οποίου ή έσωτερική αξία ύπολογίζεται είς φράγκα χρυσά 12,30. 

Τούτων δεδομένων, έχομεν τήν αναλογίαν: 83,3172 λίτρα σίτου =24 το^ 

φλωρινίου = φλωρ. 0,5833 — φράγκα χρυσά 7,174. ’Άρα έν λίτρον σίτου 

κρητικού έτιμάτο έν Βενετίρ φρ. χρ. 0,0859. Διά μεταγενεστέρων αποφάσεων 

τής 19ης Ιουλίου 1315 (πρβλ. Θεοτόκην, αύτ., σελ. 76) καί τής 28Τ·ζ Μαρτίου 

1316 (αυτόθι, σελ. 81) ή τιμή τής εξαγοράς περιωρίσθη είς γρόσσα δέκα 

κατά δία] ο. 

1 Κ. Η. δ οίι &Ϊ6Γ, ϋίε Αιΐ5§3ΐ)βα άετ &ροδ1:ο1ϊδο1ΐ6η Κ^σιπιετ απίβτ ΙοΡληπ XXII. 

ν^ΐίΐίίΐηΐδοΐιε £)ιιε11εη ζογ ΟεδοΡίοΙιίε όετ ρ3ρδίΗοΙιεη ΗοΙ-ηπά Ρίη&πζνεπναΐΐιιπ^, τόμ. 

Β' (Ρ3<1βΓ0οηι, 1911) σελ. 127. 
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1348. 

Π. Τ. Βε1§τμηο, έν-Αΐΐί άεΐΐβ δοαοΐό. Πίνατε άί $1οπβ ρπίχΐΗ, τόμ. 

13 (1877-1884) σελ. 939. «...Μοάίο. ^αίπςα&§ϊηί:α £Ύ3Πΐ ζά πκχϋιπη οοπι- 

πιαηίδ Ρεγτε, ρΓο ρΓεοΐο εΐ ηοιηίηε ρτεείΐ ίΙοΓβηοπιηι 5εχ άε ειιγο εϋ 

§ύο$505 πονεηι νεηεΐοδ άε αΓ°;εηί:ο». Κατά τό χωρίον τούτο, πεντήκοντα 

μόδιοι τής εν Γαλατά παροικίας των Βενετών ήγοράσθησαν προς φλωρίνια 

Φλωρεντίας εξ και βενετικά γρόσσα αργυρά εννέα. Γνωστοί δντος δτι τό μέν 

φλωρίνιον αντιστοιχεί προς φράγκα χρυσά 12,30, τό δέ άργυροίν γρόσσον 

είναι, κατά τό έτος 1348, τό έν εικοστόν τέταρτον του φλωρινίου, έπεται δτι 

οί περί ών ό λόγος πεντήκοντα μόδιοι επωλήθησαν προς φρ. χρ. 78,41, ήτοι 

προς φρ. 1,568 κατά μόδιον. Έάν άφ’ ετέρου ΰπολογίσωμεν δτι, κατά 

την μαρτυρίαν του Ρεοοίοίΐί (βλ. ανωτέρω), ό μόδιος του Πέραν ήτο κατά 

7% μικρότερος τυί τής Κωνσταντινουπόλεως, άγόμεθα εις τό συμπέρασμα 

δτι ό βυζαντινός μόδιος επωλείτο κατά τάνωτέρω προς φρ. χρ. 1,677. Αί 

τιμαί αυται δεν συμφωνούν μέ τάς ήδη γνωστός, πρόκειται δ’ΐσως περί συγ- 

χύσεως μετρικών συστημάτων. 

1390. 

Ό ιστορικός Δούκας (έκδ. Βόννης, σελ. 55) μαρτυρεί δτι επί τής εφή¬ 

μερου βασιλείας Ίωάννου τού Ζ'ό μόδιος του σίτου έπωλήθη «υπέρ τά 

είκοσι νομίσματα». Ύπολογίζομεν δτι τό βυζαντινόν νόμισμα (ύπέρπυρον) 

εΐχεν εσωτερικήν αξίαν φρ. χρ. περίπου 5,50. Έάν λάβω μεν κατά γράμμα 

τήν μαρτυρίαν τού Δούκα, όφείλομεν νά δεχθώ μεν δτι κατά τούς κρίσιμους 

εκείνους χρόνους τής αναρχίας ό μόδιος τού σίτου έπωλήθη προς φράγκα 

χρυσά 110. Πρόκειται βεβαίως περί υπερβολής. 

1397. 

Γ. Τ. Βε!§Ύ3ηο, ένθ’ άνωτ., σελ. 176. «II ίπιηιεηΐο οοδίαηίο ίη 

Αε^αεπιοιίε δοΐάί 34 6 άεη&η 6 ρετ θ£ηΐ πππςι άε1ΐ3 ιτπειιπι άί Οεηο- 

να, δατά πνεηάηΐο ίη Ρετα εοΙΓαιπηεηίο άί νεηΐίείηφίε ρετ εεπίο». 

Δεν πρόκειται ενταύθα περί σίτου γεωργουμένου έν Βυζαντίω, άλλα περί 

σίτου άγορασθέντος έν Αί^ιιε$ηΐ0Γί;ε5 (Αςααε ΜοτΙυαε) τής νοτίου Γαλλίας 

καί μέλλοντος νά μεταπωληθή έν Πέραν. Κατά τάς υπό τού ήμετέρου κειμέ¬ 

νου παρεχομένας πληροφορίας, μία μίνα τής Γενούης, αγοραζόμενη έν 

Αί§ιιε8ηΐ0Γ(;εδ προς 34 σολδία καί 6 δηνάρια, μεταπωλείται έν Πέραν μέ 

αΰξησιν 25%. Ή γενουατική μίνα έχει χωρητικότητα 116,531808 σημερι¬ 

νών λίτρων έκαστον σολδίον (δοΐάο) άπετέλει τό έν εικοστόν πέμπτον τού 

ί 

I I 
I 

§;εηονίηο ά’οΓΟ, άντιστοιχούντος προς φράγκα χρυσά 12,25' τέλος δώδεκα 

δηνάρια (άεηειπ) ίσοδυνάμουν προς εν σολδίον. Κατά ταύτα, μία γενουατική 

μίνα έτιμάτο εοΐάί 34 καί άεηατί 6=1 §εηονίηο, 9 δοΐάί καί 6 άεηαη = 

φράγκα χρυσά 16,90. ’Άρα 1 σημερινόν λίτρον έτιμάτο φρ. χρ. 0,145. Έάν 

ύπολογίσωμεν καί τήν κατά τά 25% αύξησιν, θά έχω μεν ώς τιμήν μεταπω- 

λήσεως τού σίτου των Αίξαεεηιοτίεδ έν Πέραν φρ. χρ. 0,181. 

1400. 

ΜίΡΙοδίοΙι - Μάΐΐετ, Ένθ1 άνωτ., τόμ. Β', σελ. 474. «... Καί όφειλό- 

μενα κατεπέκεινα τούτφ καί τώ Άληθινω υπέρ σιταριού μουζουρίων οκτώ 

ύπέρπυρα δέκα». Κατά ταύτα έν μουζοΰριον σίτου έτιμάτο ύπερπΰρων 1,25, 

ήτοι φρ. χρ. περίπου 6,25λ 

1456. 

Σπ. Λάμπρου-Κ. Άμάντου, Βραχέα Χρονικά, (’Αθήναι, 1932), σελ. 24 

(πρβλ. καί σελ. 48): «Έν έ'τει ,αυνς' (1456) έγένετο λεΐψις καί ύσιέρησις 

παντοίων καρπών καί επείνασεν ό λαός, ήσθιον δέ βοτάνων χλόας, ρίζας καί 

έστενοχωρέθη πάς άνθρωπος από τής πείνας. Έπουλήθη τό πεντάλιτρον τό 

σιτάρι ύπέρπυρα V (30) διά φλουριά Γη" (=3%) καί ούχ εύρίσκετον». 

Έσημεκόσαμεν τό ανωτέρω χωρίον τού Βραχέος Χρονικού, χωρίς νά δυνά- 

μεθα νά κάμωμεν χρήσιν τών ύπ’ αυτού παρεχόμενων π?.ηροφοριών, άγνό- 

οΰντες τήν εσωτερικήν αξίαν τών άναφερομένων νομισματικών μονάδων. 

Λεν πρόκειται, βεβαίως, ενταύθα περί τού χρυσού ύπερπΰρου τών Βυζαντινών, 

τού οποίου ή «χαραγή» σταματά, ώς γνωστόν, μέ τήν βασιλείαν τού Μανουήλ 

Β'τού Παλαιολόγου, αλλά περί άλλου τίνος ομωνύμου νομίσματος έκ τών 

κυκ?ιθφοροΰντων έν ταΐς Βενετικαις κτήσεσι τής Ανατολής. 

Σκοπός τού παρόντος μελετήματος δέν είναι νά έξαντλήση τό θέμα,· 

περί τού οποίου πολλά θά γραφούν ακόμη. Διά τών ανωτέρω κατ’ έκλογήν 

ληφθέντων παραδειγμάτων ήθελήσαμεν νά καταδείξω μεν πόσον πολύπλοκα 

είναι τά ζητήματα τά άναφερόμενα εις τήν ιστορίαν ιών τιμών καί είς τον 

καθορισμόν τών μετρολογικών συστημάτων τών Βυζαντινών. Ή γνώσις τών 

αριθμητικών δεδομένων είναι κατ’ εξοχήν ανεπαρκής τόσον διά τήν βυζαν- 

τιακήν περίοδον δσον καί διά τήν εποχήν τής Τουρκοκρατίας. Αΐ κινήσεις 

τών τιμών τού σίτου, προϊόντος πρώτης ανάγκης, ιδία εις κοινωνίας οίκονο- 

μικώς καί πολιτικώς καθυστερημένας, έξεταζόμεναι έν σχέσει μέ τάς διακυ- 

1 Άγνοοΰμεν τήν χωρητικότητα τού μουζουρίου. ’ 

αντιστοιχεί σήμερον πρός δέκα πέντε όκάδας. 

Εν Κρήτη τό μουζούρι τοΰ σίτου 
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μάνσεις τής εσωτερικής αξίας του νομίσματος, αποτελούν το κυριώτερον 

κριτήριου διά τον καθορισμόν τοΰ επιπέδου τής ζωής ενός λαοί. Των αρι¬ 

θμητικών τούτων στοιχείων ή συλλογή και μεθοδική καταγραφή ή ή ακριβής 

εκτίμησις των διαφόρων μειρολογικών συστημάτων, θά μάς επιτρέψουν νά 

άναχθώμεν εις γενικωτέρας περί τής πολιτικής οικονομίας των Βυζαντινών 
σκέψεις. 

ΔΙΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 

1 Ή συγκέντρωσις του ύλικοΰ δέν είναι εργον ενός μόνου, άλλα πλειόνων ερευνητών. 

Διά την βυζαντιακήν περίοδον ή συλλογή θά είναι εύχερεστέρα. Τουναντίον διά τούς 

χρόνους τής Τουρκοκρατίας ή εργασία θά είναι ιδιαιτέρως πολυμερής. Διά την Τουρκο¬ 

κρατίαν τό υλικόν είναι άφθονον και κατεσπαρμένον, έλάχισται δέ προσπάθειαι έχουν 

γίνει. Βλ. πληροφορίας τινάς παρά Δ. Κ. Τσοποτφ, Γη καί γεωργοί τής Θεσσαλίας κατά 

τήν Τουρκοκρατίαν, (Βόλος, 1912), σελ. 151 κέ. Ό κ. Δη μ. Π. Πασχάλης σημειώνει έν 

τή μελέτη του Δημοσιονομική κατάστασις των Κυκλάδων νήσων επί Τουρκοκρατίας καί 

Έπαναατάσεως, Άρχεΐον Οικονομικών καί Κοινωνικών Επιστημών, τόμ. 14 (1934), σελ. 

438, σημ. 5, ότι έχει έτοίμην πραγματείαν ύπό τον τίτλον Νομίσματα καί τιμαί προϊόν¬ 

των κατά διαφόρους έποχάς. Ή εργασία αυτή, καθόσον τουλάχιστον γνωρίζομεν, δέν 

έδημοσιεύθη ακόμη. Διά τήν Επτάνησον επί Βενετοκρατίας έχομεν τάς πολυτίμους δια¬ 

τιμήσεις, τάς οποίας καθώριζον έν συνεργασίφ μετά των βενετικών αρχών ειδικοί αίρε- 

τοί άρχοντες, οί σύνδικοι (δίηάϊα). Ή γαλλική αντιπροσωπεία παρά τφ ΙηΤοηιαίΐοηαΙ 

δοίεηΐίίίο Οοτπιπΐΐββ οη ρποβ ΙιΐεΙοΓγ, είς τάς οδηγίας, τάς όποιας άπηύθυνε προς τούς 

Γάλλους έρευνητάς καί τών οποίων έγινε μνεία ανωτέρω, συνέταξε ειδικόν δελτίον 

προς καταγραφήν τού ύλικοΰ. Τό δελτίον τοϋτο διαιρείται είς δέκα στήλας: είς τήν 

πρώτην αναγράφεται ή χρονολογία, εις τήν δευτέραν ό τόπος, είς τον όποιον εγινεν 

η εν τφ κειμένφ άναφερομένη πράξις, είς τήν τρίτην τό είδος τοΰ ποιλουμένου σίτου, 

εις τήν τετάρτην τό ποσόν ώς έχει έν τφ έγγράφφ, είς τήν πέμπτην τό ποσόν τοΰτο 

ως αντιστοιχεί είς σημερινόν μετρικόν σύστημα, είς τήν εκτην αναγράφεται ή τιμή 

κατά τήν μετρικήν μονάδα τής εποχής, είς τήν εβδόμην ή τιμή ώς άντιστοιχεΐ είς σημε¬ 

ρινόν νόμισμα, είς τήν όγδοη ν ή τιμή είς σημερινόν μετρικόν σύστημα καί είς σημερι¬ 

νόν νόμισμα, είς τήν ένάτην άναγράφεται ή πηγή, άπό τήν οποίαν ό έρευνητής ήρύσθη 

τήν πληροφορίαν, είς τήν δεκάτην τέλος στήλην άναγράφονται είδικαί παρατηρήσεις 

αναφερομεναι κυρίως είς τήν παραγωγήν, πλουσίαν ή πενιχράν, τοΰ έτους εκείνου. 

Τοιαΰτα λεπτομερή δελτία θα ήδύναντο νά χρησιμοποιηθούν καί ύπό τών ήμετέρων 

ερευνητών. 

ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ 

ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ ΒΟΛΟΥ 

Α'. — ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ 

Κατά τάς άρχάς Απριλίου τοΰ 1935 γενομένων, εκσκαφών έν τφ δυπ- 

κώς τοΰ Φρουρίου Βόλου κειμένφ εργοστασίω τής Πανθεσσαλικής Εται¬ 

ρείας Οινοπνευματοποιίας, άνευρέθη παλαιοχριστιανικός τάφος κτιστός και 

επικείμενη πλάξ λευκοΰ μαρμάρου εντελής, ορθογώνιος (ΰψους 0,53. πλ. 0,34. 

πάχ. 0,06.) μετ’ επιγραφής (ΰψ. γρ. 0,03). Τήν πλάκα ταΰτην άποσπάσαντες 

έκομίσαμεν εις τό ΜουσεΧον Βόλου. "Εχει δέ ώς εξής: 

Επιγραφή παλαιοχριστιανική έκ Βόλου. 

+ + + + + + 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΝ Κοιμψήριον 

Τ6ΤΡΑΔΙΑΟ Τετραδίας 

ΔΙΑΚΟΝΟΥΗ Διάκονον ή- 

ΤΙΟΑΥΤΟΑΝ τις αυτό άν- 

5 ΥΞΙΤΤΑΡΕΞΕΜ 5 νξι πάρεξ έμ- 

ΟΥΔΑΠΑΝΗ ον, δαπανή- 

Ο I Α Υ Τ Ο ν οι αυτόν 

ΓΤ Υ Ρ ο Ο Ε ω πνρός έω- 

Ν I Ο Υ Δ Η Κ Η νίον δήκη 

+ 

ήτοι Κοιμψήριον Τετραδίας Διάκο¬ 

νον εϊ' τις αυτό ανοίξει, πάρεξ 

εμού, δαπανήσει αυτόν πυράς 

αιωνίου δίκη. 

Ή μετ’ ανορθογραφιών επιγρα¬ 

φή αυτή είναι όμοια μέ τάς τής Νέας 

Άγχιάλου και τήν έτέραν τοΰ Φρου¬ 

ρίου Βόλου, τήν δημοσιευθεΐσαν υφ’ 

ημών έν τη Έπετηρίδι τής Έταιρ. 

Βυζαντ. Σπουδών (τόμ. Η λ 1931, σ. 130, εικ. 17). Ανήκει δέ είς τον κύκλον 
τών επιγραφών τών άναφερομένων εις κληρικούς, ως και τών περιεχουσών 

άράς ή άπειλάς κατά τών τυμβωρύχων. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, δτος ΙΒ'. 26 
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Έν Θεσσαλία γνωστάς παλαιοχριστιανικός έπιγραφάς άνηκοΰσας είς 
κληρικούς έ'χομεν τάς εξής: 

Έν Ν. Άγχιάλω, των Χριστιανικών ΦΦιωτίδων Θηβών: 

1) Ειρήνης τής Διακόνουλ και Επισκόπου Έλπιδίου (531 μ.Χ.). 

2) Ίωάννου του Διακόνου, Επιφανούς Βυρσέως, Xρυσογό¬ 
νου καί Αφροδισίας2. 

3) Πέτρου του Αναγνώστου του Κρανβίτα (=λαχανοπώλου)3, 

Στεφάνου Διακόνου. 

4) Ελλιπή πρεσβυτέρου έχουσαν ώς εξής: 

«[- - _ - _ ζ;]ην ηι-~ — ~- 

----- τίον πρεσ[6ντέ-] 

I ρ]ου, Μαρίας-» 4 * 

5) Ευτυχίου του πρεσβυτέρου, έχουσαν ώς έξής: 

«/ Μν ]η[ μ]ήον 
[Εν]τυχίφ 
[Πρ]εσδντέ- 

[ρ]ου+ »δ. 

6) Έκ Δημητριάδος· εχομεν μίαν πρεσβυτέρου άποκειμένην έν τφ 
Μουσείω Βόλου, έχουσαν ώς εξής: 

«Αυρή[λιος] 

.. γονο .. 
5 Επιγόν [ου] 

6 πρεσδ[ν- / 

5 τερος»6. 

7) Έκ Λαρίσης- μίαν τού Θερινού Πρεσβυτέρου, άποκειμένην έν τφ 
Μουσείω Λαρίσης, έχουσαν ώς εξής: 

«.[Παρακαλώ σε έπι-] 

[τύν/διος άγγε- 

[λ]ος άνεπίλη [μ-] 

[πτ,]ος παυσε (= πανααι) βον- 

1 Έπιθι Ν. I. Γιαννόπουλον, έν Βγζπηίίη. Ζεάδοΐιπίί:, XXI, 1912, .152, 1. 
* Ν. I. Γιαννόπουλος, Αυτόθι, 154, 4. 
5 Πρβ. Ν. I. Γιαννόπουλον, έν Βγζ&ηίΐηϊδοΒ - Νειι^πεοΐιίδοΐιβ ^ΙΐΓβίϊοΙιβΓ, 

τόμ. I, 1920, σ. 392, Π. 

4 Ν.Ι. Γιαννόπουλος, Αυτόθι, σ. 393, 15. Γ. Σωτηρίου, Άρχ. Έφημ. 
1929, 151, 4. 

εΝ. I. Γιαννόπουλος, Αυτόθι, ο. 394, 18. Γ. Σωτηρίου, Άρχ. Έφ. 1929, 
157, 23. Πρβ. και άριθ. σ. 151,6 Πέτρου Αναγνώστου, σ. 155, 14 Θωμά Πρε¬ 
σβυτέρου, ο. 156,16 Παύλου Διακόνου, ο. 157,21 Ό νησί μου Διακόνου, σ. 166, 
16 καί σ. 7 είκ. 6. Έλπιδίου Επισκόπου καί Στεφάνου Διακόνου. 

6 Ν. I. Γιαννόπουλος, έν Βγζ&πΐ. Ζεϊίεοΐιπίτ, XXI, 1912, 163, 20. 
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5 λομενος διορντ- 

τιν Θερινόν τ[νμ-] 

δον άξιωθ[έν] 

τος πρεσδ[ντέ-] 

[ρον θρη]σκ[είας] »1. 

Αυταί είναι αί παλαιοχριανικαί έπιγραφαί αί μέχρι τοΰδε γνωσταί εκ 
Θεσσαλίας αί άνήκουσαι είς κληρικούς. 

Εχομεν επ’ίσης παλαιοχριστιανικός έπιγραφάς έκ Θεσσαλίας περιεχουσας 
άπειλάς ή άράς κατά των βεβηλούντων τούς τάφους ή τυμβωρύχων. Ούτως 
εχομεν έκ των παλαιοχριστιανικών Φθιωτίδων Θηβών (Νέας Άγχιάλου) 

γνωστάς έπιγραφάς τάς εξής: 
1) Άγαάοκλείας γυναικός Όνησίμου του Παλατινού από Λιχινέου, έν ή 

άναφέρεται προς τοΐς άλλοις: 

« γ Εϊτις τολμήοη ά¬ 

λλον τινά θ[έσθαι] 

δώσει δίκην Θεφ και 
άπο(κεί)σετ(αι) τοΐς νόμοις κλπ.»2. 

2) Επιγραφήν ελλιπή Μανουήλ Πρόβου (;) ήτις φαίνεται οτι περιειχεν 
άράν, ώς εξάγεται εκ τής φράσεως «[εις] τον αιώνα αμήν]*», Ή επιγραφή 
αύτη έχει ώς εξής: 

« _________ 

[-Μαν]ουηλ 
I-_ - _ Π]ρόδου Πε- 

-- - - ας κ(αΐ) Σνμε- 

[ών]ο[ς] (είς) των νεώ- 

ναμήν [ » (= είς τόν (ν) αΐώ- 

ν(α) άμην [·>■>)*. 

3) Έπι τού παρά τό Φρούριον Βόλου παλαιοχριστιανικού νεκροτα¬ 

φείου επιγραφήν παλαιοχριστιανικήν τού ιατρού Ίωάννου Κοταήτου έχουσαν 

ώς εξής: 
« ή Κνμητηριον « [ Κοίμητήριον 
Ίωάννου ίατρ- Ίωάννου ιατρ¬ 

όν Κοταήτου ον Κοταήτου 
καί τής γαμετ(ής) καί τής γαμετίής) 

1 011ο Κ εγπ, Ιίΐό. ΙθοΙ. ίλοδίοοίτ. 1899-1900, σ. 9, πίν. III, άριθ. 5. Πρβλ. Οοτραδ 
ΙπΒοπρί. Οτίΐεοαηπη, τόμ. IX, μέρος 2°ν, Ιηδοι-ϊρϋοιιεδ ΤΗβδδ&Ηίΐε, Ν° 991. 

1 Γ. Σωτηρίου, Πρακτικά Άρχαιολ. Εταιρείας, 1933, σ. 56-57. 

* Βλ. Ν. I. Γιαννόπουλον, έν Άρχαιολ. Έφημ. 1915, σ. 81, άρ. 4. καί Γ. Σ ω τ η- 

ρίου, έν Άρχ. Έφ. 1929, 153, 8. 
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δ αντον Αημητρίας. 5 αυτόν Αη μητριάς. 

Ητις αντο αννξη χο- Εϊ τις αν το Ανοίξει χω¬ 

ρίς των έμδν όόσι ρίς ιών έμών δώσει 

λογον τδ Θεφ ή »*. λόγον τω θεφ. ή~.» 

4) Την υπό κρίσιν επιγραφήν έκ του εργοστασίου τής Θεσσαλ. Έταιρ. 

Οινοπνευματοποιίας παρά τό φροΰριον τοΰ Βόλου τής Τετραδίας Δια¬ 

κόνου, περί ής κατωτέρω. 

5) Την έκ Λα ρ ίσης επιγραφήν του πρεσβυτέρου Θερινού2. 

Εν τή επιγραφή ταύτη έχομεν άλλον τύπον απαγορευτικόν κατά τής 

τυμβιορυχίας' αντί δήλα δή απειλής ή άράς, ώς έν άλλαις έπιγραφαΐς, υπάρχει 

έπικλησις προς τον άγγελον τον φυλάσσοντα τον τάφον νά παύση «τους 

βουλομένους διορύττειν τον τάφον Θερινού τοΰ πρεσβντέρου». 

Επειδή δέ τά γράμματα τής επιγραφής ταυτης όμοιάζουσι καταπληκτικούς 

με τα τής ημετέρας, διά τοϋτο εικάζω δτι άμφότεραι είναι σύγχρονοι. 

6) Καί εις πολύ μεταγενεστέρους χρόνους, κατά τήν ΙΒ' δήλα δή μ. X. 

εκατονταετηρίδα, έχομεν πάλιν τον τύπον τής άράς κατά των συλούντων τούς 

τάφους, ως έν επιτυμβίω επιγραφή έπί λευκοί μαρμάρου, έντετειχισμένη 

όπισθεν του μύακος τής εκκλησίας του χωρίου Γάβριανη3 καί Ιχούση 

μέγαν έκτυπον σταυρόν μέ τήν εξής επιγραφήν άνωθεν καί εκατέρωθεν αυτοί: 

« γ ο) Χ(ρι.στ)έ μαχάριαον Κα. 

τιν σιν δούλιν και καιάταξ[ον αΰ-/ 

τιν έν οκη- | ! νες τώ(ν) 

δικαίων. \ | Ό βονλι- 

θις τον ! , οτ(αυ)ρόν έ 

πάρε νά | ί εγι την 

άράν τώ(ν) | . άγίω(ν) π(ατέ)ρ(ων) 

Μ(η)ν(ός) Μαρτίο/ν] κγ' ιν[δι.κτι-] 

ώνος α '» 4 *. 

Ητοι: «.γ ω X(ριστ)ε μακάρισον Κα... [ την οην δονλην και κατάταξ[ον 

αν\τήν έν σκη\ναΐς τώ[ν] \ δίκαιο». | Ό βουλη\θεϊς τον | οτ(αν)ρόν έίπαραι 

νά [ έχη την | άράν τώ(ν) | &γίω(ν) π(ατέ)ρ(ων). ; Μ(η)ν(δς) Μαρτίοβυ] κγ' 

ίν[δικτι]\ώνος α'». 

1 Ν. I. Γιαννόπουλος, έν Έπετηρίδι Έτ. Βυζ. Σπουδών, τόμ. Η' 1931. σ. 130 
είκ. 17. 

2 Τό εν στίχω 4-5 βου\λόμΕνος δύναται νά άναγνωσθίί καί βονλόμενο(ν) κατά λάθος 
του λιθοξόου γραφέντος αντί ν, ?· δύναται δ’ επίσης νά άναγνωσθη καί βονλομένο(ν)ς 
διορνττ(ε)ιν Θερινού τ[νμ]6ον, κλπ. 

5 Τοΰτο κεϊται παρά τό Πτελεόν, έν τη επαρχία Αλμυρού, 

4 Ν. I. Γιαννόπουλος, έν Βγζαηίίηΐδοΐιε ΖεϊίδοΙιπίΐ, τόμ. XXI, 1912 ο. 167 
άριθ. 26. 
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Ή προκειμένη έπιγραφή, ήτις έχει ολόκληρον τροπάριου τής νεκρώσιμου 

ακολουθίας καί ομοιάζει ώς προς τον τύπον τής ευχής προς τήν ανωτέρω 

μνημονευθεΐσαν έκ Λαρίσσης επιγραφήν τοΰ Θερινού1, ανάγεται εις τον 

ΙΒ' αιώνα, ώς έξάγεται έκ τής χρονολογημένης κατωτέρω επιγραφής τής 

δημοσιευθείσης υπό του Π. Καστριώτου. 

Όμοια έπιγραφή είναι γνωστή εκ Γαλατείας περιέχουσα όλόκ?ιηρον 

τροπάριον τής νεκρώσιμου ακολουθίας ώς εξής: «’Λνάπανσον Σώτερ τήν : 

δονλην οον Ίωαννονν | παρορών τά πλιμελήΐματα, τά έν γνόοι κέ έν αγνοίρ. 

αυτής, φιλάνθρωπε*2. 

Έτέρα έπιγραφή, δημοσιευθεΐσα υπό Π. Καστριώτου, εχει τήν αρχήν 

έκ τροπαρίου τής νεκρώσιμου ακολουθίας, κατά τι παρηλλαγμένου, ώς εξής: 

Α Αδελφοί μου πνευματικοί [ μή μου έπιλάθηοθε | όταν προσενχεσθε [ 

βλέποντές μου τον τάφον | μέμνησθε τής αγάπης [ και ικε(τενε)τε Χριστόν, 

όπως κατασταθώ | μετά των δικαίων \ . Μηνι Αεκεμδρίω λ', ημέρα β' ίνόι- 

κτιώνος ιε' έπί έτους ,ςφε’ (6705 —1196 μ. Χ.)-»ζ. 

Έκ των ανωτέρω συνάγεται ότι εις πολλάς παλαιοχριστιανικός καί 

Βυζαντινός έπιγραφάς συνήθους έχομεν τον τύπον άρών ή απειλών, εις όλι- 

γωτέρας δέ επίκλησιν αγγέλων ή προσευχάς είλημμένας συνήθως έκ τής 

νεκρώσιμου ακολουθίας. 

Ό δέ τύπος τών άρών ή απειλών κατά των τυμβωρύχων παρελήφθη 

από τών εθνικών τών Ρωμαϊκών χρόνων. Είναι δέ πολυάριθμοι καί έν Θεσ- 

σαλίφ καί έν τή λοιπή Έλλάδι αί επιτύμβιοι τών Ρωμαϊκών χρόνων έπι- 

γραφαί αί φέρουσαι τάς απαγορευτικάς ταύτας διατάξεις καί άπειλάς καί 

όρίζουσαι τό πρόστιμον, τό όποιον ώφειλον νά π?α]ρώνωσιν οί τυμβωρύχοι 

εις τό δημόσιον ταμειον ή εις τήν πόλιν. Ό τύπος επαναλαμβάνεται στερεό¬ 

τυπος σχεδόν καί έν ταίς παλαιοχριστιανικούς καί Βυζαντιναίς έπιγραφαΐς, 

πλήν, αντί τοί προστίμου τών εθνικών έπιγραφών τών Ρωμαϊκών χρόνων, 

εν αύταΐς φέρεται άρά καί απειλή θρησκευτική: 

«δώσει δίκην Θεφ καί άποκείοεται (=ύποκείσεται) τοΐς νόμοις»ι. — «είς τον 

αιώνα Αμήν»».— «Εϊτις αυτό ανοίξει χωρίς τών έμών, δώσει λόγον τφ 

θεφ»6.—Εϊτις αυτό Ανοίξει πάρεξ έμοΰ, δαπανήσει αύτόν πνρδς αίωνίου 

1 Κει-π, Ιπεοπρίΐοπεε ΤΙιεβϋ&Ιϊο&ε Κοδίοείί 1900, σ. 9. Οοτραε Ιηβοηρίίοηυιιι 

θΓαεο3Γηηι, Ιοιη. IX, 2ον Ν° 991. 

2 Βιιΐΐεΐίη άε Οοπ·β«ρ. Ιΐεΐΐέη. 1883, σ. 22 άριθ. 10- Νίκου Α. Βέη, Νέαι άναγνιό- 

σεις, Άρχαιολ. Έφημ. 1911, σ. 99, άρ. 7. 

* "Ορα Π. Καστριώτην, έν Δελτίω Χριστ. Άρχαιολ. Έταιρ. ετ. Β' 1894, σ. 83. 

4 Ίδέ άνρ)τ. άριθ. 1. 

5 Ίδέ άνωχ. άριθ. 2. 

* Ίδέ άνωχ. άριθ. 3. 
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δίκη»1. —«ό βονληθεις τον σταυρόν επαραι νά εχη την άράν των άγιων 

πατέρων» κλπ.2 

Ή διάκονος Τετράδιά τής ήμετέρας επιγραφής, ήτις δύναται ν' άναχθή 

τδ πολύ μέχρι τέλους τού Δ' μ. X. αιώνος, είναι ή δεύτερα διάκονος εκ Θεσ¬ 

σαλίας ή γινωσκομένη μετά την διάκονον Ειρήνην των Φθιωτίδων Θηβών, 

περί ής ωμιλήσαμεν ανωτέρω3. Τό δνομα γυναικός Τετράδιά, παραγόμενον 

εκ τής ήμέρας Τετράδος (—Τετάρτης), την οποίαν ακόμη ό λαός έν Έλλάδι 

λέγει Τετράδην, πρώτην ήδη φοράν γίνεται γνωστόν έξ επιγραφών. 

Ώς προς τό λεκτικόν παρατηρούμεν ό'τι ή φράσις (στίχ. 5-6) πάρεξ 

εμού —πλήν εμού ή έκτος εμού, συνηθίζεται ακόμη καί τώρα παρά 

τφ λαφ4. 

Επίσης έν στίχω 6-7 δαπανήσει έχει την σημασίαν τού αναλώσει, κα- 

ταφάγει πνρδς αιωνίου δίκη. 

Β'. -ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΪΟΝ 

Δυτικώς τού Φρουρίου Βόλου. 

Ώς συντόμως άλλοτε έσημειώσαμεν 5, τό παλαιοχριστιανικόν ώς καί τό 

Βυζαντινόν νεκροταφεϊον τής επί τού φρουρίου Βόλου πόλεως έκειτο τό μέν 

δυτικώς αυτού έν τή νύν συνοικία Καπακλί, τό δέ βορείως παρά τήν δεξιάν 

όχθην τού Κραυσίδωνος, ένθα νύν κεΐται ό συνοικισμός Νέας Ιωνίας. ’Αμφό- 

τερα δέ ταΰτα τά τμήματα τού παλαιοχριστιανικού νεκροταφείου κεΐνται επί 

τού αρχαίου Ελληνικού καί προϊστορικού νεκροταφείου των Μυκηναϊκών 

καί γεωμετρικών χρόνων, ένθα οί άνασκάψαντες αρχαιολόγοι κ. κ. Κ. Κου¬ 

ρουν ιώτης καί Α. Άρβανιτόπουλος εύρον, ό μέν πρώτος θολωτόν Μυκηναϊ¬ 

κόν τάφον τού Καπακλί6, ό δέ δεύτερος θολωτόν γεωμετρικόν τάφον, πλού¬ 

σιον είς πολυάριθμα ιδίως αγγεία, καί διαφόρους άλλους κιβωτιοσχήμους 

τάφους, αρχαϊκούς αναγόμενους μέχρι τού ζ" π. X. αιώνος7. 

1 Ίδέ άνωτ. σελ. 401. 

2 Ίδέ άνωτ. άριθ. 6. 

* [Περί γυναικών διακόνων ή διακονίσσων έν ιή άρχεγόνω εκκλησία καί των καθη¬ 

κόντων αυτών έγράψαμεν άλλοτε άλλαχοΰ. "Επιθι Ν. I. Γιαννόπουλον, έν Ι^'ζπηί. 

ΖβίΙδοΙίΓΪίΙ, τ. XXI, 1912, σελ. 152-153. 

4 Μοί φαίνεται σόλοικος ή φράσις αΰτη, διότι πώς θά ήδύνατο ή άποθανοΰσα 
ν’ άνοιξη τον τάφον αυτή μόνη ; 

6 Βλέπε τά ύφ’ ημών γραφέντα έν Έπετηρ. Έτ. Βυζαντ. Σπουδών, Η'. 1931, σελ. 

129 - 131. 

* Κ. Κου ρ ου ν ιά> τη, Θολωτός Μυκηναϊκός τάφος έν Καπακλί, Αρχαιολογική 
Έφημερίς, 1906, σ. 211 - 239. 

1 Α. Σ. Άρβανιτόπουλος, Πρακτικά Άρχαιολ. Εταιρείας 1909 σ. 159-162. 

Αυτόθι 1911, σ. 303-305. Αυτόθι 1912, σ. 229-232] 

Ό θολωτός γεωμετρικός τάφος έν Καπακλί, ό ανασκαφείς υπό τού κ. 

’Αρβανιτοπούλου, κεϊται πλησίον τού εργοστασίου τής Θεσσαλ. Εταιρείας 

Οινοπνευματοποιίας, κατά τήν άνόρυξιν των θεμελίων τού οποίου τω 1920 

άνευρέθησαν πλέον τών είκοσι τάφων κτιστών κιβωτιοσχήμων καί κεκαλυμ- 

μένων άνω μέν διά πλακών, κάτω δέ έπεστρωμένων διά τετράγωνων πώρι¬ 

νων πλακών πλήν δέ τών τάφων τούτων ειχον εύρεθή καί ικανοί κτιστοί 

καμαρωτοί εύμεγέθεις, δίσωμοι καί τρίσωμοι, έχοντες θυρίδα προς άνατολας, 

δι’ ής κατήρχετό τις διά τριών έως πέντε βαθμιδών είς τον τάφον η θυρίς 

αΰτη έκλείετο έξωθεν δΤ ισομεγέθους τετραγώνου λευκού λίθου, φεροντος 

σιδηρούν μέγαν κρίκον επί τής εξωτερικής επιφάνειας. Οί καμαρωτοί ουτοι 

τάφοι ειχον τας εσωτερικός πλευράς έπικεχρισμένας δι* ασβέστου συμπαγούς 

μετά κόνεως κεράμων (κοινώς κορασσάνι) καί κεχρωματισμένους διά βυσινου 

χρώματος μετά ζώνης βαθέος ερυθρού χρώματος κατά τό μέσον, επί δε τών 

τεσσάρων εσωτερικών πλευρών, κατά τό μέσον, έφερον άνά ενα μέγα σταυρόν 

ανισοσκελή μετά πεπλατυσμένων τών άκρων τών κεραιών, βαθυκύανου χρώ¬ 

ματος. Εντός δέ τών τάφων τούτων, πλήν οστών, ούδέν κτέρισμα άνευρέθη 

τότε, καί μόνον έν ένί αυτών, καμαρωτφ, εύρέθη πηλίνη λοπάς, φέρουσα έν 

τφ πυθμένι ταών όρθιον καί γύρωθεν περί τά χείλη φυτικήν διακόσμησιν. 

Ό χρωματισμός δέ τής λοπάδος ταύτης ήτο είς τό πεδίον βαθύς μελανοκί- 

τρινος, ό δέ ταώς καί ή φυτική διακόσμησις ήσαν εγχάρακτα μετ’ ελαφρού 

λευκοκιτρίνου χρωματισμού1. Έν τφ αύτφ τάφφ έπίσης ειχον ευρεθή καί 

ψήγματα ικανά χρυσού, προερχόμενα προφανώς έξ υφάσματος ή ενδύματος2. 

Κατά τήν εκσκαφήν τότε τών θεμελίων τού εργοστασίου τουτου παρεστην 

αυτοπροσώπως μετά τού φΰλακος τού Μουσείου καί έκαμα σχεδιάγραμμα εις 

διπλούν, έν φ έτοποθέτησα τούς άνευρεθέντας τάφους καί τό μετά ψηφιδω¬ 

τού δαπέδου οικοδόμημα προς βορράν, Τό έτερον τών σχεδιαγραμμάτων 

τούτων μετά έκθέσεως ύπέβαλον τότε είς τό Ύπουργεΐον τής Παιδείας, τό δέ 

έτερον άπέστειλα είς τον κ. Γ. Σωτηρίου, έφορον τότε Βυζ. αρχαιοτήτων. 

Επειδή μέχρι τούδε ούδαμού έδημοσιεύθη ή έκθεσίς μου εκείνη, δια τούτο 

σημειώ ενταύθα διά βραχέων τά περί τών τάφων τούτων χαριν τής παλαιο¬ 

χριστιανικής τοπογραφίας τής έν τφ φρουρίω Βόλου παλαιοχριστιανικής 

πολίχνης. 

Τό παλαιοχριστιανικόν νεκροταφεϊον Βόλου είναι άνάμικτον μετά τού 

προϊστορικού καί αρχαίου Ελληνικού νεκροταφείου τής επί τού φρουρίου 

1 Περί πήλινων Βυζαντινών αγγείων πρβλ. Ά λ ε ξ. Φ ι λ α δ ε λ φ έ ω ς, Βυζαντ. αγγεία 
Παλαιός Κορίνθου, Δελτίον Χριστιαν. Άρχαιολ. Εταιρείας, περίοδος Β' Δελτών 11ον, 

1923, σελ. 21 καί έξ. Τό άγγεΐον του τάφου Καπακλί ανάγεται είς τον Η’ ή Θ' αιώνα. 

2 Ταΰτα έκομίσαμεν τότε είς τό Μουσεΐον Βόλου, βραδύτερον δέ ο κ. Άρβανιτόπου¬ 

λος μετέφερεν αυτά μετ’ άλλων αρχαίων του Μουσείου Βόλου είς Αθήνας. 
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Βόλου κείμενης αρχαίας Ίωλκού. Τό νεκροταφεΐον τούτο τόσον πλούσιον εις 

τάφους πολυτελείς και καμαρωτούς δισώμους και τρισώμους μετά διαδρόμων 

και τετραγώνων κεχωρισμένων διά τοίχων κτιστών, χωριζόντων οικογενεια¬ 

κούς τάφους, μετ’ οικοδομήματος προς τό ΒΑ μέρος, έχοντος θύραν και δύο 

παράθυρα καί δάπεδον -ψηφιδωτόν μετά διακοσμήσεων γεωμετρικών, δεν 

γνωρίζομεν άν ανήκει εις την επί τού φρουρίου παλαιοχριστιανικήν πολίχνην 

καί ποιον ό'ναμα έφερε τότε αύτη ι. 

Γνωρίζομεν μόνον δτι επί τού Φρουρίου καί πέριξ αυτού ε'κειτο ή προϊ¬ 

στορική καί ιστορική Ίωλκός, ή πρωτεύουσα τού Πελίου, τού Ίάσονος καί 

των Μινυών 1 2 καί δτι δτε τω 293 π;Χ. Δημήτριος ό Πολιορκητής έκτισε τήν 

Δημητριάδα δυτικώς τού Φρουρίου Βόλου εις άπόστασιν 20 λεπτών τής ώρας 

μεταξύ Μπουρμπουλήθρας καί Παλαιών Αλυκών, καί, κατά Στράβωνα, 

μεταξύ Νηλείας καί Παγασών, εκεί συνώκισε μετά πολλών άλλων Μαγνητικών 

πολιχνών καί τούς κατοίκους τής Ίωλκού. Φαίνεται δμως λίαν πιθανόν δτι 

μόνον οί εύπορώτεροι τών πολιτών καί οί έμποροι θά συνψκίσθησαν έν 

Δημητριάδι, αί δέ κατώτεραι λαϊκαί τάξεις αί άσχολούμεναι εις γεωργικάς 

εργασίας καί μικράς βιοτεχνίας παρέμειναν χάριν τών κτημάτων των εις τάς 

πολίχνας, αϊτινες οΰτω δεν ήρημώθησαν τελείως*. Τούτο εξάγεται καί εκ τών εις 

πάσας τάς πολίχνας ταύτας ερειπίων καί άλλων μνημείων τών μαρτυρούντων 

δτι ό βίος εις αύτάς παρετάθη καί πολύ μεταγενεστέρως μέχρι τών Βυζαν¬ 

τινών χρόνων ή καί πολύ βραδύτερον. Καί ή επί τού Φρουρίου δέ Ίωλκός, 

ήτις πιστεύω οτι πριν τής ίδρύσεως τής Δημητριάδος, λόγφ ασφαλείας, είχε 

συνοικισθή που επί τών προπόδων τού Πηλίου καί ειχεν ερημωθή, άφ’ ού 

περί αυτής λέγει ό Στράβων «ό δε τής Ίωλκον τόπος·», πάντως ώς μικρά 

κώμη θά ύφίστατο επί τού φρουρίου Βόλου κατά τούς Ιλληνιστικούς καί 

ρωμαϊκούς χρόνους, διότι καί Ρωμαϊκών χρόνων τάφοι, υδραγωγεία κλπ. 

εύρέθησαν εν αύτφ4. · ; 

1 'Ο φύλαξ τοΰ Μουσείου Βόλου Α. Καλαντζής έλεγεν ήμΐν τφ 1920 οτι, όταν ό κ. 

’Αρβανιτόπουλος άνέσκαπτε τό άρχαΐον νεκροταφεΐον, ουνήντησε καί δυο τάφους καί 
τό οικοδόμημα μέ τό ψηφιδωτόν δάπεδον, άλλ’ ούδεμίαν σημασίαν εδωκε, θεωρήσας 
αυτά Βυζαντινά. Ήδύνατο εκτοτε νά άπαλλοτριωθή ό χώρος ολόκληρος δι* εύρυτέρας 
άνασκαφάς. 

2 X. Τσούντα, Διμίνιον καί Σέσκλον, 1908, σ. 400, σημ. 2. Κ. Κουρουνιώτη, 

Θολωτός τάφος Μυκηναϊκός έν Καπακλί, Άρχαιολ. Έφημ. 1906, σ. 211-239. 'Αρβανι- 

τοπούλου, ανακοινώσεις έν Πρακτικοϊς *Αρχ. Έταιρ. 1910, σ. 157-170 κλπ. 

8 Ούτως εις τά Σπάλαυθρα, Όλιζώνα καί Μεθώνη ν (Λεχωνιά) εδρομεν παλαιοχρι¬ 

στιανικά καί Βυζαντινά μνημεία καί άφθονα νομίσματα Ρωμαϊκών, παλαιοχριστιανικών 
καί Βυζαντινών χρόνων. 

4 "Ενεκα τών αντιφάσεων περί τής Ίωλκοϋ τοΰ Στράβωνος, θεωρούντος άλλοτε μέν 
αυτήν «τόπον», άλλοτε δέ πόλιν, έδημοσιευσαμεν έν Αίΐιεπ. Μίίΐβϊ]ιπι§βη 1913. σ. 20-30 

πραγματείαν υπό τον τίτλον Ιοίΐίοε, έν ή παραδεχόμεθα τήν κατά τούς ιστορικούς χρο- 

Ϋ 

ι- 

Α> 

Έκ τοΰ παλαιοχριστιανικού νεκροταφείου, οντος πολυτελούς, φαίνεται 

δα κατά τούς Ρωμαϊκούς καί παλαιοχριστιανικούς χρόνους ό επί τού φρου¬ 

ρίου συνοικισμός ήκμαζεν, άγνωστον άν φέρων ακόμη τό όνομα τής Ίωλκού. 

'Ο συνοικισμός οΰτος πάντως, ώς έκ τής μικράς άποστάσεως έκ τής άκμαζούσης 

τότε Δημητριάδος, ήτο ασφαλώς προάστειον αυτής. 

Θά ήδυνάμεθα πάλιν έξ άλλου νά θεωρήσωμεν τό δυτικώς τού φρουρίου 

παλαιοχριστιανικόν τούτο νεκροταφεΐον ώς άνήκον είς τήν Δημητριάδα, διότι 

έν Δημητριάδι δεν άνευρέθη Βυζαντινόν νεκροταφεΐον ούτε παλαιοχριστιανικόν. 

Άνευρέθησαν μόνον σποράδην εντός τού έμβαδοΰ τής πόλειος ελάχιστοι 

μεμονωμένοι τάφοι, τρεις ή τέσσαρες, άνεύρον δέ καί εγώ κατά τά έτη 1930- 

1933 σποράδην τρεις τάφους κτιστούς εύμεγέθεις, ένα μέν έν τώ κτήμαα τού 

κ. 5οΗβ££ε1, προξένου τής Γερμανίας, πλήρη οστών τεταραγμένων, τών 

Βυζαντινών χρόνων; έτερον δέ επί λόφου παρά τον Φανόν τού λιμένος 

Βόλου, κτιστόν, ευμεγέθη, περιέχοντα τρεις άθικτους σκελετούς, καί τρίτον 

παρά τήν Μπουρμπουλήθραν, δπου είναι έπί βράχου ή λαξευτή κλΐμαξ, 

περιέχοντα οστά τεταραγμένα πολυαρίθμων νεκρών. "Αλλους τάφους παλαιο¬ 

χριστιανικούς ή Βυζαντινούς δεν άνεύρον ούτε εγώ ούτε ό κ. Άρβανιτόπουλος Ί 

Έφ’ οσον λοιπόν έν Δημητριάδι καί πέριξ αυτής δεν άνευρέθη παλαιο¬ 

χριστιανικόν ή μεταγενέστερον νεκροταφεΐον, θά ήδύνατο κάλλιστα νά δεχθή 

τις δτι οί Δημητριεΐς κατά τούς παλαιοχριστιανικούς χρόνους, μέχρι τού 

Η' ή Θ' τουλάχιστον αϊώνος, ήδύναντο νά έ'χωσι τό νεκροταφεΐον των δυτι¬ 

κώς τού Φρουρίου Βόλου, διακομίζοντες τούς νεκρούς εφ’ άμάξης, αφού 

ή άπόστασις δεν υπερβαίνει τά 20 λεπτά τής ώρας. 

Βέβαιον είναι δτι ή Δημητριάς ήκμασε μέχρι τέλους τού ΙζΓ' αϊώνος, τό 

δέ πόλισμα έπί τού φρουρίου Βόλου κατψκεΐτο συνεχώς ού μόνον καθ’ όλην 

τήν Βυζαντινήν περίοδον, άλλα καί έπί Τουρκοκρατίας μέχρι τών ημερών 

ημών καί εξακολουθεί κατοικούμενον ώς συνοικία τοΰ Βόλου. 

Κατά τάν ΙΔ' αιώνα, καί Ιδίως κατά τό έτος 1333, άναφέρεται τό 

πρώτον τό φρούριον τούτο μετά τοΰ έν αύτφ πολίσματος υπό τό όνομα 

Γόλος υπό τού Βυζαντινού ιστορικού Καντακουζηνού, λέγοντος οτι ό στρα¬ 

τηγός τών Βυζαντινών Κωνστ. Μονομάχος «εΓλε τον Γάλον και το Καστρίν»2. 

νους μετανάστευσήν τών Ίωλκίων έπί τοΰ λόφου τής Γορίτσης. Ό κ. όμως δίαίιΐϊπ, 

Ηεΐΐεπΐεοΐιε Τΐιεδδείΐεη 1924 ο. 75-76, θεωρεί ώς κείμενον έπί τής Γορίτσης τό Όρμίνιον. 

Αποδείξεις δμως λείπουσι περί Ίωλκοΰ καί Όρμινίου. 

1 Οί ύφ’ ημών έντός τοΰ έμβαδοΰ τής Δημητριάδος άνευρεθέντες τρεις κτιστοί Βυζαν¬ 

τινοί τάφοι, ών οί δύο (κτήματος κ. δοΗείίεΙ καί Μπουρμπουλήθρας) ήσαν όστεοθήκαι 
ή κοιμητήρια πολλών νεκρών, δεν έδημοσιεύθησαν δέ άλλαχοΰ.’Επί τοΰ τρίτου ώς πώμα 
έτέθη μεγάλη πλόξ επικράνου βάθρου δύο ανδριάντων μετ3 έπιγραφής, λεπτυνθεΐσα 

βαρβάρως διά σφυράς. 

* Καντακουζ. I, 434. — Ν. Γεωργιάδου, Θεσσαλία έκδ,. 1880, 189,—Ν. I.. 
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Δεν γνωρίζομεν δμως από πότε ήρχισε νά φέρη τό φρούριον του Βόλου τό 

ονομα Γολος και Βόλος. Είς τους πορτολάνους, ήτοι τούς λιμενοδείκτας 

του ΙΕ και Ιζ"' αϊώνος, ή εν τφ φρουρίω πολίχνη άναφέρεται ώς εξής: 

«ν ο 1 ο, ν ο 11 ο, ν ο 1 ΐ ο, νβ 11 ο» κλπ. εκ παραλ?νήλου μετά τής Δημητριάδος λ 

Έξηκολούθησε δέ καί κατά την ΙΖ' καί ΙΗ' εκατονταετηρίδα καί κατά την 

ΙΘ' ακόμη νά λέγηται υπό των Χριστιανών χωρικών τού Πηλίου καί τής 

Θεσσαλίας Γόλος, καί υπό τών Τούρκων Οοΐόζ ή Οοΐόδ, υπό δέ των 
ξένων καί τών λογίων ήμετέρων Βόλος2. 

Έν Βόλω 12 Μαίου 1935. 

Ν. I. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Γιαννοπούλου, Τό φρούριον του Βόλου, (Έπετ. Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών Η'. 1931, 

σ. 110- 188). — Δ. Κ. Τσοποτοϋ, Ό Παγασιτιν.ός κόλπος καί ό Βόλος, ΆΟ. 1930, 

σ. 25, καί σ. 32. — Ργ. 5ίβ1ι1ΐη-Ε. Μεγβτ, Ρ2§3δ3ΐ - ϋ€πΐ6ΐπ35, 1934, 230, σημ. 2. 

Τό Καστρί κεΐται επί τη Βοιβηΐδι λίμνη καί εχει φρούριον. Σώζεται δέ τό χωρίον καί 
το φρούριον υπό τό όνομα Καστρί. 

Οντως έν τφ χάρτη τού νόδοοηΐο άβ Μ&ΐοίο τοϋ 1512· επίσης έν τφ χάρτη δοΗπ 
Ρΐιϊΐρρ τοΰ 1539, τοΰ Ρίπ Ρβ’ίδ, τοΰ ϋίε^ο Ηοτπειπ τοϋ 1563· τοϋ Οΐοναηηί ΜαΓίϊηο τοϋ 
1582· τοϋ Β3ίΙΐδΙ& Αβ;ιιε5β τοΰ 1554 κλπ., περί ών ίδέ δΙ&ΗΙίη-Μ εγετ, Ένθ’ άν. 

σ. 239-242 πίν. XXIV, Ο, καί σ. 241 σημ. 1. 

5 Ν. I. Γιαννόπουλος, είς Έπετηρ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών, Η', 1931, σ. 131-133. 

Δ. Κ. Τσοποτοϋ, Ό Παγασιτ. κόλπος καί ό Βόλος, 1930, σ. 25 καί 32 καί τοΰ 
αύτοϋ, Βόλος καί Γόλος, έν Θεσσαλ. Χρονικοΐς, τόμ. Β', 1931, σ. 203 καί εξής. 

ΑΓΝΩΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ 
ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Ό αριθμός τών ιδιωτικών επεξεργασιών τών επισήμων νο μο θετή ματ α)ν 

τοΰ βυζ. δικαίου — ιδίως δέ τών τριών συντομωτέρων: Εκλογής, Προχείρου 

Νόμου καί Επαναγωγής — είναι ίκανώς μέγας, την κατάταξιν δέ τούτων 

όφείλομεν είς τον ιδρυτήν τοΰ βυζ. δικαίου ΖαεΙιαππε νοη Είη^θηϋΐιπί. 

Πάντως ό αριθμός τών ιδιωτικών τούτων εγχειριδίων δεν έξηντλήθη, ίσως 

δέ ύπάρχουσιν ικανά άλλα, τεθαμμένα εν χειρόγραφόις, ατινα ούδαμώς 

ή άνεπαρκώς έμελετήθησαν. 

3 Από ετών εΐχεν έφελκύσει την προσοχήν μου ό ύπ3 άριθ. 78 (209) κώδιξ 

τής Μονής τών Τβήρων, περιγραφόμένος υπό τοΰ Σπ. Λάμπρου (Κατάλογος 

τών έν ταίς βιβλιοθήκαις τοΰ εΑγ. "Ορους έλλ. κωδίκων, II σ. 9). ’Εκ τής 

αυτόθι περιγραφής έφαίνετο, δτι πρόκειται περί ίδιωτικοΰ εγχειριδίου τοΰ 

βυζ. δικαίου, άλλ’ ή σύντομος καί έν μέρει εσφαλμένη περιγραφή του δέν 

έπέτρεπε πλείονα συμπεράσματα τών δσων συνήγαγον έν τφ περιοδικω 

τούτφ (τ. I' σ. 50). 

Σήμερον είμαι είς θέσιν νά συμπληρώσω τά τότε ύπ" έμοΰ γραφέντα, 

θεωρώ δέ καθήκον μου νά ευχαριστήσω τον πανοσιολογιότατον κ. Μισαήλ, 

Προηγούμενον τής εΐρημένης Μονής, δστις είχε την καλωσύνην νά μοι 

έπιστείλη, τή παρακλήσει μου, πλείονας πληροφορίας περί τοΰ κωδικός τούτου. 

Τό περί ού ό λόγος Ιδιωτικόν έγχειρίδιον (φ. 3α-51 Ρ) άποτελεΐται εκ 34 

τίτλων (ούχί δέ 18, ώς γράφει ό Σπ. Λάμπρος) έξ ών οί μέν πρώτοι δέκα 

ήριθμημένοι (Α'-Ι'), οί επόμενοι οκτώ άνευ αριθμού, οί δέ τελευταίοι 

δεκαέξ φέρουσιν αριθμούς Γ'-ΙΗ', πλήν τοΰ προτελευταίου, οντος μέν ανα¬ 

ρίθμητου, ή ΰπαρξις όμως τοΰ οποίου ύπελογίσθη, διότι ό μέν προηγούμενος 

τίτλος φέρει τον αριθμόν ΙΓ', ό δέ επόμενος τούτου: ΙΗ'. 

"Εχει δέ συντεθή τό ιδιωτικόν τοΰτο έγχειρίδιον έπ τοΰ Προχείρου 

Νόμου καί τής Ιδιωτικής Εκλογής1. Ό άγνωστος δμως συντάκτης τοΰ 

έγχειριδίου τούτου ούδένα κόπον κατέβαλε προς δημιουργίαν ενιαίου κειμένου, 

άλλ5 άντέγραψεν ώρισμένας διατάξεις τοΰ Προχείρου Νόμου καί έν συνεχεία 

ολόκληρον την Ιδιωτικήν Εκλογήν. Ού μόνον δέ τοΰτο, άλλα καί οί πρώτοι 

1 Δεδομένου δτι τό κεφ. II της Εκλογής εχει διαιρεθή, ώς έν τή Ιδιωτική Εκλογή, 

είς δύο κεφάλαια. 
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14 τίτλοι, λτ^φθεντες εκ του Προχείρου Νόμου, πραγματεύονται τά αυτά 

θέματα οσα και οι επόμενοι, οί ληφθέντες έκ τής Ιδιωτικής Εκλογής. Έκτος, 

έαν σκοπίμως ηθελησεν ουτος έκ τής παραθέσεως των αυτών διατάξεων έκ 

των δυο νομοθετηματων να κατάδειξη τάς ύφισταμένας διαφοράς μεταξύ 

τούτων αμφιβαλλω όμως λίαν περί τής τοιαΰτης προθέσεως του συντάκτου 

τοϋ εγχειρίδιου, διότι, εαν τοιούτό τι έσκόπει, θά ήδΰνατο νά παραθέση τούς 

σχετικούς τίτλους επί εκάστου θέματος εν συνεχεία, ούχί δ’ εν τή οικεία θέσει, 

ή θά ήδΰνατο, κατά τό λαμπρόν υπόδειγμα τής Επαναγωγής, διά σχολίων 
να υποδήλωσή τάς ύφισταμένας διαφοράς. 

Δεν κατώρθωσα νά εννοήσω τον λόγον τής παραλείψεως τής άριθμήσεως 

των οκτώ μετά τον I τίτλων, ετι δ’ όλιγώτερον την μετά ταΰτα έναρξιν νέας 
άριθμήσεως και δή από τού αριθμού Γ'. 

Παραθέτω κατωτέρω πίνακα των 34 τίτλων τού εγχειριδίου τούτου μετά 

παραθέσεως των αντιστοιχίαν τίτλων των πηγών, έξ ών έλήφθησαν ούτοι: 

Τίτλος πρώτος. Περί συναινέσεως καί μνηστείας [φ. 3“-4“=Πρόχ. Ν. I] 

Ιίτλος Β°? [Περί αρραβώνων μνηστείας φ. 4“ - 6“ = Πρόχ. Ν. II] 

Τίτλος Γ°ζ Περί δωρεών μνηστείας [φ. 6α - 7“ — Πρόχ. Ν. III] 

Τίτλος Δ°ς ΙΙερί διαθέσεως γάμων [φ. 7° - 9α = Πρόχ. Ν. IV] 

Τίτλος Ε0^ Περί ακρίβειας γάμου [φ. 9α - 9β = Πρόχ. Ν. V] 

Τίτλος Περί προγαμιαίας δωρεάς [φ. 9^ - 13“ = Πρόχ. Ν. VI] 

Τίτλος Ζ°? Περί κεκωλυμένων γάμων [φ. 13“ - 16“ = Πρόχ. Ν. VII] 

Τίτλος Η°5 Περί δικαίου προικός [φ. 16“ - 17“ = Πρόχ. Ν. VIII] 

Τίτλος Θοζ ΙΙερί έκδικήσεως προικός καί τών βαρών αυτής [φ. 17“ - 19Ρ = 

Πρόχ. Ν. IX] 

Τίτλος Ι°5 "Οτι αί δωρεαί άνατρέπονται [φ. 19Ρ = Πρόχ. Ν. XIII] 

Τίτλος [...] Περί δανείων καί ενεχύρων [φ. 20“ - 22“ = Πρόχ. Ν. XVI] 

[Τίτλος ...] Περί τού μισθώματος [φ. 22“ - 24“ = Πρόχ. Ν. XVII] 

[Τίτλος ...] Περί παρακαταθήκης [φ. 24“ - 24Ι3 = Πρόχ. Ν. XVIII] 

[Τίλτος ...] Περί διαθήκης αυτεξουσίων [φ. 24^ - 27^ = Πρόχ. Ν. XXI] 

[Τίτλος ...] Περί διαθήκης επισκόπων καί μοναχών [φ. 27 ί5 = Πρόχ. Ν. XXI] 

[Τίτλος ...] Περί αποκαταστάσεων [φ. 28“ Ρ= Πρόχ. Ν. XXXI] 

[1 ίτλος ...] Περί συστάσεως μνηστείας καί λύσεως [φ. 28β - 29? = Εκλογή I] 

[Τίτλος...] Περί γάμων νόμω - Περί γάμων επιτετραμμένων καί κεκωλυ¬ 

μένων πρώτου καί δευτέρου εγγράφου καί άγράφου καί λύσεως αυτών 
[φ. 29 Ρ - 33“ = Εκλογή II α'- ια'] 

[Τίτλος ...] Περί λύσεως γάμων [φ. 33“ - 34“ = Εκλογή II ιβ'- ιγ] 

Τίτλος Γ°^ Περί τής καταγραφής προικός καί μή έπιδοθείσης καί δικαίου 
προικός [φ. 34 β"β = Εκλογή III] 

Τίτλος Δος Περί δωρεών άγράφοον καί εγγράφων απλώς [φ. 34^-35“ = 

Εκλογή IV] 

Αγνωστον Ιδιωτικόν εγχειρίδιου βυζαντιακοίί δικαίου. 4ΐ3 

Τίτλος Ε°? Περί τών κεκωλυμένων διατίθεσθαι προσώπων καί περί διαθη¬ 

κών εγγράφων καί άγράφων [φ. 35“ - 36 Ρ — Εκλογή V] 

Τίτλος Τ05 Περί τών έξ αδιαθέτου κληρονόμων καί λεγάτων καί περί τών 

έξ αχαριστίας έκπιπτόντων [φ. 36 Ρ -38“ — Εκλογή VI] 

Τίτλος Ζος Περί παίδων ορφανών καί τής τούτων κουρατορίας [φ. 38α'Ρ~ 

Εκλογή VII] 

Τίτλος Ηος Περί ελευθεριών καί άναδουλώσεων [φ.38 Ρ- 39Ρ —Εκλογή VIII] 

Τίτλος Θος Περί πράσεως καί άγορασίας έγγράφου καί άγράφου καί άρρα- 

βώνων αυτών [φ. 39 Ρ - 40“ = Εκλογή IX] 

Τίτλος Ιος Περί δανείου έγγράφου καί άγράφου καί τών διδόμενων αύτω 

ενεχύρων [φ. 40“ -41“ = Εκλογή X] 

Τίτλος ΙΑ°ς Περί παραθέσεως [φ. 41“ = Έκλογή XI]· 

Τίτλος ΙΒος Περί εμφυτεύσεων διηνεκών καί έμπεριγράφων [φ. 41Ρ-42Ρ = 

Εκλογή XII] 

Τίτλος ΙΓ0ξ Περί μισθώσεων [φ. 42Ρ -43“ = Εκλογή XIII] 

Τίτλος ΙΔος Περί μαρτύρων πιστών καί άπροσδέκτων [φ. 43α-44α=Έκλογή 

XIV] 

Τίτλος ΙΕ°« Περί διαλύσεων κυρουμένων ή άνατρεπομένων [φ. 44“·Ρ.= 

Εκλογή XV] 

Τίτλος ΐΤ0ζ Περί στρατιωτικά καί ιδιόκτητα πράγματα καί κανστρησίιον 

κέρδη αύτω τυγχανόντων καί περί κληρικών καί χαρτουλαρίων καί 

ετέρων στρατευομένων [φ. 44Ρ -46Ρ= Εκλογή XVI] 

[ΤίτλοςΙΖ°5] Ποινάλιος τών εγκληματικών κεφαλαίων [φ. 46β -51Ρ =Έκλογή 

XVII] 

Τίτλος ΙΗ°? Περί διαμελισμού σκύλων [φ. 51Ρ —Εκλογή XVIII]. 

ΔΗΜ. ΓΚΙΝΗΣ 



ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΟΣΙΟΝ ΝΙΚΩΝΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ 

Περί του υπό τον τίτλον «Βίος, πολιτεία, εικονογραφία, θαύματα καί 

ασματική ακολουθία του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Νίκωνος του 

«Μετανοείτε» έργου μου δ κ. Φαίδων Κουκούλες εγραψεν έν τη Έπετηρίδι 

της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 5 κριτικήν, εν ή δέν δέχεται δτι τό επί 

τής Άκροπόλεως τής Σπάρτης εκκλησιαστικόν κτίσμα είναι ή μεσαιωνική 

μονή του οσίου Νίκωνος. Αί ύπ’ αυτοί γενόμεναι παρατηρήσεις είναι πολλής 

προσοχής άξιαι, έλπίζομεν δ’, δτι, εάν συμπληρωθώσιν αί υπό του κ. Άδ. 

"Αδαμάντιου ένεργούμεναι άνασκαφαί εις τον έν τώ χώρφ τής Λακεδαιμό¬ 

νιας άνασκαπτόμενον χριστιανικόν ναόν και καταρτισθή πλήρες τοπογραφικόν 

διάγραμμα αυτής, θά χυθή πλήρες φώς επί του συζητουμένου θέματος. 

Έάν ή αγορά τής Λακεδαιμόνιας συνέπιπτε μέ τήν αγοράν τής αρχαίας 

Σπάρτης, τιθεμένην μεσημβρινώς τής Άκροπόλεως, τότε ό υπό τοϋ οσίου 

Νίκωνος τοΰ Μετανοείτε κτισθείς ναός του Σωτήρος δέον ν’ άναζητηθή εκεί 

δπου τέως ετίθετο- τοΰτο όμως είναι άπίθανον, διότι τά φαινόμενα τείχη 

τής Λακεδαιμόνιας δέν περιέχουσιν ολόκληρον τήν άρχαίαν Σπάρτην, άλλα 

τμήμα μόνον αυτής μέ κέντρον τήν Άκρόπολιν. Ανάγκη κατά ταΰτα νά 

καθορισθή ό χώρος τής Βυζαντινής πόλεως Λακεδαιμόνιας. Έπ’ ΐσης ανάγκη 

νά καθορισθή ή τοποθεσία τοΰ τζυκανιστηρίου, ταΰτα δ’ εννοείται μετά 

λεπτομερείς άνασκαφάς καί πλήρη καί λεπτομερή τοπογραφίαν τής αρχαίας 

Σπάρτης καί τής Βυζαντινής Λακεδαιμόνιας. 

Ή έν σελίδι 110 τοΰ έργου μου, επί τή βάσει άσαφοϋς τσιγκογραφή- 

ματος έκδοθεϊσα επιγραφή, ής ελλείπει ή αρχή άμφοτέρων τών στίχων, δέον 

ν’ άναγνωσθή, ώς δεικνύει ή πλάξ, (Ματθ)αίου καί Λουκά τών μακαρίων 

ήμών επισκόπων, τό έτος δέ , <ΓΦΜΑ '(= 6541 = 1033). Οί δυο οΰτοι επί¬ 

σκοποι δέον ν’ άναγραφώσιν εις τον κατάλογον τών επισκόπων Λακεδαιμόνιας. 

ΐ ΑΡΧΙΜ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΑΝΙΣΜΑΤΑ 
ΕΚ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Διατρίψας εν Λαρίση κατά τό πρώτον δεκαήμερον τοΰ Ιουλίου 1934 

προς διεξαγωγήν τών απολυτηρίων εξετάσεων τοΰ εκεί Γυμνασίου, έξέδραμον 

καί εις Τΰρναβον, Άμπελάκια, Άγιάν καί Φάρσαλα προς έπίσκεψιν 

τών σχολείων καί πρόχειρον παλαιογραφικήν έρευναν. Πλήν τών Φαρσάλων, 

έν οίς οΰδέν παλαιόν βιβλίον μετά σημεκομάτων, ή παλαιόν χειρόγραφον, 

ευρον, εκ τών λοιπών τριών κοινοτήτων παρέχω τάς εξής πληροφορίας περί 

κωδίκων καί χρονικών σημειωμάτων, αγνώστων, καθ’ όσον γινώσκω, τηρών 

τάς έν αΰτοΐς ανορθογραφίας. 

Ήμιγυμνάοιον Τνρνάβον 

Έν τώ προχείρω καταλόγω τής βιβλιοθήκης τοΰ ήμιγυμνασίου 

σημειοΰνται ατελέστατα τριάκοντα καί οκτώ χειρόγραφα, έξ ών ήδυνήθην 

νά περιγρά-ψω τά εξής, τά όποια μοί έφάνησαν καί τά σπουδαιότερα. 

I. Χαρτώον (νπ άρ. Καταλόγου 2), 0,30χ 0,20. ΑΙώνος XVI, ψνλ?Μ 

άριθμηθέντα νπ εμού 257 + 6 παράφυλλα, ών 3 εμπρός και 3 έν τέλ>ει. 

[Χρονογράφος Ψενόοδωροθέον]. 

φ. 1α «Σΰνοψις ιστοριών, άρχομένη από κτίσεως κόσμου μέχρις τής 

βασιλείας Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγσυ / τοΰ εσχάτου βασιλέως τών Ρω¬ 

μαίων. Έτι περιέχουσα καί τής βασιλείας τών Τουρκών μέχρι τοΰ νΰν, ετι 

δέ καί περί τής Βενετίας πότε έκιίσθη καί πόσοι τών δουκών όρισαν αυτήν 

καί πόσα κάστροι έλαβον. Έτι δέ περί τών π(ατρ)ιαρχών, καί πώς έπ(ατ)ρι- 

άρχευσαν εν τφ θρόνφ τής άγιωτάτης τοΰ θ(εο)ΰ μεγάλης Εκκλησίας. Συνα- 

χθέντα ταΰτα πάντα εκ διαφόρων βιβλίων τά άναγγαιότερα καί γλυκύτερα, 

καί εις πεζήν φράσιν γραφέντα:» 

(Αρχή). «Θέλων ό σοφός δημιουργός, ό κ(ΰριο)ς ήμών καί θεός..». 

φ. 65α «Τέλος τά περί τής Τροάδος: 

Περί τών βασιλέων ρωμαίων ήγουν τής παλαιός Ρώμης». 

φ. 2250 «Έδώ γράφωμεν περί τής βασιλείας τών Τουρκών οί οποίοι 

έλέγονταν ότμανλίδες»: (Αρχή). «Ήξεΰρετε δτι πλέον παρά εξακόσιοι χρόνοι 

όπου άπέρασαν οί Τοΰρκοι από τήν Ανατολήν καί έκεϊ εστάθησαν καί 

έκοΰρσεβαν». 

φ. 228Ρ «Βασιλεία τοΰ άθέου καί μεγάλου ασεβούς τοΰ σουλτάν Μεχ- 

μέτη»: (Αρχή). «Ό δέ σουλτάν Μεχμέτης, ώς έλαβε τήν βασιλείαν τής 
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δυσεως καί της ανατολής, έβουλείθη βουλήν πικροτάτην κατά τής Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως καί των Χριστιανών». 

φ. 230“ Εις τό περιθώριον ερυθροΐς γράμμασιν: «Έδώ κατα?ιαμβάνει 

κάθε α(νθρωπ)ος περί την περιφημον καί εξάκουστην πόλιν πώς την επήραν 

οι άθεοι αγαρινοι. φρίξον ήλιε, στέναξον ή γή εις τό κακόν όπου εγινεν». 

φ. 233^ (Εις τό περιθώριον): «Περί του πατριάρχου καί του εκκλη¬ 
σιάρχου». 

φ. 235^ (Εις το περιθώριον). «Σημειώνω πόσους τόπους επήρεν ό θεο¬ 
κατάρατος». 

φ. 245“ «Βασιλεία Σουλτάν Σελεϊμάνη του υιοί αυτοί». 

φ. 247“ «Βασιλεύς ια'. θάνατος σουλτάν Σουλεϊμάνη καί μετά τούτον 
ό υιός αυτοί Σουλτάν Σελίμ». 

φ. 248“ (Τέλος). «"Ορισαν δέ οί Βενετικοί την Κύπρον χρόνους ηζ' [97] 

καί έπήραν την άποθανόντος του ρεγάτζου εν ετει ,αυδ' από Χ(ριστο)ί καί 
εν ετει ,ςφλη' έλαβαν οί Τούρκοι τά Ιωάννη να». 

φ. 248β « Ωδε αναφέρνωμεν καί περί τών λοιπών πατριαρχών ούτως»: 

(Αρχή). «Μετά τον Παχώμιον εγινεν πατριάρχης ό κύρ(ιος) Θεόληπτος». 

φ. 253“ « Εδώ έρμηνέβη περί τοί πότε έκτίσθη ή Βενετία καί περί 

τών όρθοδοξοτάτων δουκών όπου έγιναν εις αυτήν καί ποιον χρόν(ον) έγίνην 

ο καθένας καί πόσους χρόνους έ'ζησεν εις τήν αυθεντίαν, καί περί τά κάστροι 
όπου έ'λαβεν καί έν ποίω χρόνω:». 

Φ. 255Ρ (Τέλος). «Μετά τούτον έγίνην Πϊερος Λάντος εις τούς ,αφλζ'. 

Καί εις τάς ημέρας τούτου έγινε αγάπη τοϋ μεγάλου αύθεντός μετά τών 

Βενετικών καί έδωκαν οί αυτοί Βενετικοί τό Άνάπλην, καί τήν Μονοβασίαν 

καί τρϊακόσι(ες) χιλιάδες φλωρία διά τήν αγάπην οπού έκαμαν, ήτον δε εις 
τά ,αφμ' νοεμβριω κ'.:» 

Ό κώδιξ είναι Ισταχωμένος διά σανίδων καί έπενδεδυμένος βύρση. 

Φαίνονται ίχνη θηλυκωτήρων. 

Εν τοΐς παραφυλλοις τοί Χρονογράφου τούτου ύπάρχουσι τά εξής 
χρονικά σημειώματα: 

Παράφυλλον 1" δοκίμια γραφής καί: 

« ϊ δ παρόν χρονογ ραφατς ύπάρχη τόν άγιον πάντων και ητε βουληθη 

νά τόν...» 

ΙΡ’ Λόγια χειρί: «Από τό Μπεράτι /αψνθ' [1759] μηνί δκτωδρίω 6 επά¬ 

ρατος Ισμαήλ πασάς: εις Ιωάννινά έσφαξεν άπανθρώπως δύο έντιμους, και 

άξιους χριστιανούς, ώς φίλους τον εχθρού αυτού Σουλεϊμάν πασά από Ιωάν¬ 

νινα, τον τε Γεώργιον Μησιον, και τόν Ζώην Χαραμήν, οίς ό φιλάνθρωπος 

δεσπότης χαρίσαιτο ζωήν την άληκτον»1. 

Ιό σημείωμα τούτο διασαφηνίζει τά εν τη Χρονογραφία της Ηπείρου υπό τού 
Π. Α(ραβαντινοΰ)Α σ. 264 άναφερόμενα καί άποδεικνύει εσφαλμένην τήν πληροφο- 

ΓΙαράφυλλον 3“ Λ Ο παρόν χρονογράφος νπάρχη τον αγίου Άχνλήον 

καί οποίος τόν άποξενοσι νά εχοι τήν κατάραν». 

Παράφυλλον ο13 « Προφητεία γεγραμμένη εβραϊκή διαλεκτοί λατινιστί μετα- 

φρασθέΐσα εν τή χώρα τού Παρηζίον, επί τινι μαρμάρφ τό μήκος πήγες ιβ' καί 

τό πλάτος ς' καταθαλλόντων τών θεμελίων τον ΰψιλοτάτον πύργον τον άγιον 

Διονυσίου, διά προστάγματος τής έκεισε συνόδου εχει δέ οντω: έγράφη δέ εν 

τω παρόντι χρόνογράφω παρ εμού ’ Ιωάννον Εμμανουήλ τού Μαλάνδρου έν 

τω χιλιοστω εξακοσιοστά δεκάτφ δγδοω ετει τφ σοηηρίφ: 

ναβάρα' άνγκλνα' γκαλύα' τζήπια' ονλάνδα’ γερμάνια' εκ πίστεως 

άποστησονται. 

Μέγας έαται πόλεμος εις πάσαν τήν Ιταλίαν, 

ποιμήν ονκ έσται. 

*Οργή τον Κ(νριο)υ έσται εις πάσαν τήν γήν. 

Παρ ολίγων Χ(ριστό)ς γνωσθήσεται. 

Σεισμοί μεγάλοι έσονται. 

71 Αφρική πνρποληθήοεται καί οί ποταμοί εις αΐμα μεταλαχθήσονται. 

Μέγας άνήρ άναστήσεται. 

Ευρώπη, ’Ασία, 9Αφρική λοιμογβονιθήσονσι. 

01 δισσεδεΐς, ένα αιώνιον θ.... όσονται. 

Μία ποίμνη, είς ποιμήν έσεται». 

«Ιγράφησαν τά πάροντα, παρά 3 Ιω(ανν) ον Μαλλανδρον του έκ Τρίκκης 

τής Θετταλίας έν τω αχιην έν τή σεδασμία μονή τον μοναστηριού Βαρλαάμ. 

Φύλλον τελευταΐον: 

«Τό παρόν βιδλίον νπάρχη τής ίεράς καί α(για)ς μονής των Αγι πάντων, 

εΐτοι τον Βαρλαάμ' καί ό άποξενωσων αντώ εκ τήν θείαν ταύτην α(για)ν 

μονήν νά έχει τάς άράς των τριακοσιων δέκα και ή θεοφόρων π(ατέρ)ων και 

τον Χ(ριστό)ν άντίκαλον είς τήν δεντέραν αυτού παρουσίαν». 

Υπογραφή δυσανάγνωστος: 

«ζρλ' ,Ινδος εης Εν έχει ,αχκβ' εγινεν μεγάλη ακρίβεια ώστε έπωλήθη 

τό φόρτομα τον Τρικάλου το σιτάρι άσπρα χίλια το μπουτζηκϊ προς εκατόν 

είκοσι πέντε καί τό γροσι άσπρα εκατόν δέκα ομοίως καί είς τά άλλα γενή- 

ματα μεγάλη άκρήδεια. εγινεν καί σισμός ,αχκα' φευροναρίον κδ' καί έκράτησε 

ό σισμος έως τής κή τον φευροναρίον, καί θύονταν τήν ημέρα καί τήν νύκτα, 

καί άκρήδεια άρχησεν τφ ,αχκα' καί έπολήθϊ πενήντα τό μπουτζηκϊ διότι έγΐνη 

πολλή βροχή. Καί δέν έσπήραν και άπο τόάλωνη άρχησεν καί άνέδενεν τό σϊτάρη 

ρίαν τοΰ I. Λαμπρίδου (Ηπειρωτικά Μελετήματα Θ'σ.23) ότι δήΰεν ό Γ. Μίσιος 
άπηγχονίσθη τφ 1763 υπό Σουλεϊμάν πασά μετ’ άλλων δύο Ίωαννιτών άνευ διαδικασίας 

καί δίκης έν τφ διοικητηρίφ. 

Επετηρτς Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδων, δτος ΙΒ'. 

«/ αχκ' 

αχκα' 

,<*Χ*β' 

,αχ*γ' 
,αχκδ' 

, αΧκε * 

,αχκζ' 
,αχκζ' 

, αχχη' 
/ αχκθ' 

_ αχλ' 
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καί εγινεν ή μεγάλη άκρήβεια, ακρίβεια ή τον και ονχι πείνα. Διότι τον μάϊον 

μήνα έξεπεσεν τό σιτάρη και ήλθεν εκατόν και ενενήκοντα τό μποντζηκη»1. 

II. Χαρτωον, (νπ άρ. 34,) 0,1ο1/) X 0,10,/2. Αίώνος XVI [1560]. 

Φύλλα 270 άριθμηθέντα νπ" εμού, άκέφαλον και κολοβόν [ Ανθολόγων]. 

1. φ. 1“ [Άριστοφάνους Πλούτος], υπόθεσις. Αρχή ακέφαλος. «Καί ακο¬ 

λουθεί αΰτφ κατά την μαντείαν... και ό Χρεμΰλος λέγει αΰτφ την μαντείαν», 

φ. 1Ρ Αρχή τής κωμωδίας «ώς άργαλέον πράγμ’ έστιν, ώ Ζευ και θεοί», 

φ. 29“ - 30" επί του αρχαίου κειμένου εξηγούνται λέξεις τινές λ. χ. 

πλέροσον δ. γονιακόν 

«άπότισον ένα γάρ μόνον γομφίον φορά» 

2. Φ· 33" [Ά ρ ιστόφάνους Νεφέλαι]. 

(Αρχή) «’Άνυτος καί Μέλητος Σωκράτει τω Σωφρονίσκου βασκήναν- 

τες καί αυτόν μή δυνάμενοι βλάψαι». (Τέλος) φ. (34α)· «νεφέλαις καί τά 
τοιαΰτα». 

34“ «Τά του δράματος πρόσωπα: Στρεψιάδης. Φειδιππίδης». 

35“ (Αρχή Νεφελών) «Του! ώ Ζευ βασιλεύ, τό χρήμα των νυκτών 
δσον». 

3. Φ- 7213 Τέλος των Άριστοφάνους Νεφελών. 

4. φ. 73“ «Γρηγορίου Θεολόγου γνώμαι μονόστιχοι κατά άλφάβητον 
ιαμβικοί». 

5. Φ· 79Κεφάλαια μεταληφθέντα εκ τής βίβλον των αποφθεγμάτων 

και πράξεων των όσιων ημών π(ατέρ)ων, ής έπιγραφή, Παράδεισος Νείλου 

μοναχού, ήρωελεγεΐα». 

φ. 89“ Τέλος: «τον Ύλλαν κράζεις ή παρά θίνα λαλεΐς; — Τέλος καί 

τφ θεφ δόξα». 

6. φ. 89Ρ «Στίχοι εις τον Φωκυλίδην... Φωκυλίδου ποίημα νουθετικόν». 

1 Ό κώδιξ ούτος προσθέτει έν έπί πλέον χειρόγραφον εις τούς μέχρι τοΰδε υπάρ¬ 

χοντας κώδικας τοΰ Χρονογράφου, είναι δέ ό δεύτερος ον περιγράφομεν, μετά τον έν τω 
Παλαιογραφικφ Έράνφ ημών τφ δημοσιευθέντι έν τφ Περιοδικφ τοΰ έν Κωνσταντι- 

νουπόλει Ελληνικού Φι?.ολογικοϋ Συλλόγου, τόμφ ΛΓ' (1914) οελ. 51 καί έν ιδία άνατυ- 

πώσει άναφερόμενον χρονογράφον τής Μεγάλης τού Γένους Σχολής. Ό χρόνος τής 

καταλήψεως τής Κύπρου ύπό των Ενετών έν φ. 248“ γράφεται έσφαλμένως «υδ’ (ώς καί 
εις εκδόσεις τού Χρονογράφου τής Ένετίας) αντί τοΰ ορθού αυοθ'. Βιβλιογραφίαν των 
κωδίκων τού Χρονογράφου έγραψεν ό Ακαδημαϊκός κ. Κ- Ά μαντό ς περιγράψας εις 
τά Ελληνικά, έτος Α' [1928] σελ. 45 κέ. «τρεις άγνωστους κώδικας τοΰ Χρονογράφου* 

έκ Χίου, ών οί δύο άνήκον εις τήν μονήν Βαρλαάμ τών Μετεώριον, ώς καί ό ύφ' ημών 
περιγραφό μένος ενταύθα. Εις τούς υπό τού κ. Κ. Άμάντου άναφερ ο μένους Χρονογρά¬ 

φους προσθετέος, εκτός τού κώδικος τού Τυρνάβου, καί ό έν τφ ύπ’ άρ. 462 κώδικι τού 
'Αγιοταφικού έν Κωνσταντινουπόλει Μετοχιού φ. 135“-238“ Χρονογράφος από Ροιμύλου 
.μέχρι Σουλτάν Μουράτη (1570). Είς τήν μελέτην τών Κωδίκων τών Χρονογράφων κατα¬ 

γίνεται καί ό έν Βουδαπέστη Ούγγρος Ελληνιστής καθηγητής κ. Μ&ιιποε ϋεΓΟδέηγί. 
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7. Φ· 95.^ «Κάτωνος Ρωμαίου γνώμαι παραινετικοί δίστιχοι, άς μετή- 

νεγκεν έκ τής Λατίνων φωνής εις τήν Ελλάδα διάλεκτον Μάξιμος μοναχός 

δ Πλανοΰδης». 

φ. 104Ρ «Τέλος τοΰ Κάτωνος». Μετά ταΰτα τή αυτή χειρί έπεται τό 

εξής σημείωμα: 

<3 Εν ετει ζξη εν μηνι αν(γονστω) εξήλθον εκ τής Άγχιάλον μετά τον 

ήμετέρου διδασκάλου Δαμασκηνού: εν ετει ζοβ' εν μηνι άπριλ.λίω είς ι' έπο- 

ρεύθην είς τήν έμήν πατρίδα. 

Τφ αύτώ ετει έν μηνι ’Ιανοναρίφ είς ιζ’ έγενόμην μοναχός. :Εκάθηραν 

τον π(ατ)ριάρχην 'Ιωάσαφ έν ετει ζογω' [1575] μηνι "Ιαννουαρίω είς η' μετά 

νβ' αρχιερέων1». 

8· Φ· 105“ [Εΰριπίδου Εκάβη] « Ή .υπόθεσις τοΰ δράματος ούτως έχει»: 

φ. 107“ «Εΰριπίδου Εκάβη: Αρχή «'Ήκω νεκρών» έν φ. 107 —108 

καί αλλαχού εξηγούνται λέξεις έπί τοΰ κειμένου, λ. χ. κευθμώνα=άπόκρυφον 

—πρόσφαγμα=σφάγιον. 

9. φ. 140^ «Υπόθεσις Όρέστου». 

φ. 142“ «Εΰριπίδου Όρέστης. Οΰκ έστιν οΰδέν δεινόν». 

φ. 186“ «Εΰριπίδου Όρέστης τέλος». 

10. φ. 186^ «Ησιόδου τοΰ Άσκραίου έργα καί ήμέραι» (από τό φΰλ. 187- 

207*5 έξηγοΰνται επάνω εις τό κείμενον έρυθρφ μελάνη λέξεις τινές εις καθα¬ 

ρεύουσαν. 

11. φ. 208“ (Προ αΰτοΰ έξεκόπη έν φύλλον) «Υπόθεσις Προμηθέως έκ 

Διός...». 

φ. 209 (Αισχύλου Προμηθεΰς δεσμώτης] «Χθονός μέν είς τηλουρόν 

ήκομεν πέδον». 

φ. 236^ «Τέλος Προμηθέως καί τω θεφ δόξα». 

12. [Αισχύλου Επτά έπί Θήβας] «Υπόθεσις. Ό Λάϊος |έβασίλευσεν έν 

Θήβαις.. 

φ. 238 [Αισχύλου Επτά έπί Θήβας] Αρχή «Ετεοκλής: Κάδμου 

πολΐται, χρή λέγειν τά καίρια». 

φ. 264β «κατακλυσθήναι. τά μάλιστα» «τέλος καί τφ θεφ δόξα». 

13. Φ· 265“ Γενναδίου (Αρχή) «’Άκουσον υιέ π(ατ)ρικων διδαγμάτων/ 

βροτός πεφυκώς μή π.τφ βίφ». 

Είναι συγκεκολλημένα· πέντε φύλλα τοΰ Όρέστου τοΰ Εΰριπίδου 

χρησιμεύοντα διά τήν βυρσίνην στάχωσιν τοΰ κτοδικος, ής σώζεται μόνον τό 

δεύτερον (δεξιόν) επικάλυμμα καί ή ράχις. 

1 Διά τήν καθαίρεσιν τού άξιολόγου τούτου πατριάρχου ’Ιωάσαφ τοΰ Μεγαλοπρε- 

πούς, οστις κατήγετο άπό τό Κράψι τής Ηπείρου, ίδέ Πατριαρχικούς πίνακας Μ. Γ ε- 

δ εών σ. 511, ένθα δεν σημειοϋται ή ημέρα τής καθαιρέσεως ύπό τών 52 συνοδικών. 
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Έν ττ} Μανιαρείφ ο χολή των ’Αμπελακέων 

Έκ των πολλών χειρογράφων της σχολής ταΰτης, ών ικανά είχον πωληθή 

εις την εν Σμύρνη Ευαγγελικήν σχολήν, ώς ειπεν ήμΐν ό διευθυντής τής 

Σχο?ιής Άμπελάκίων, σώζονται σήμερον δυο μόνον τά εξής: 

I. Νομοκάνων, Χαρτωον 0,21 Χθ,15. ΑΙωνος XVI, φύλλα 325 άριθ- 

μηθέντα ύπ’ έμοΰ, ών άγραφα φ. 255, 308, 309, 310, 311, 322—325. 

φ. 1-6. Αρχή ακέφαλος. Προηγείται πίναξ περιεχομένων έκ κεφαλαίων 

φηε. (Αρχή) «τνς' ότι ή γυναίκα προτιμάται παντός δανειστοΰ». 

(φ. 6). «Κεφαλ. α' ότι ή αγία Τριας εναι εις τρεις χαρακτήρας πλήν δέ 

ένας θ(εό)ς άλλ’ ούχι τρεις, ουδέ διαμερισμένη απ’ άλλήλων». 

φ. 198“ «Νομοκάνονον πρόχειρον, προς τό διορθοΰσθαι τούς πνευματι¬ 

κούς π(ατέρ)ας έκαστον των προσερχομένον, τή μεντανοια καί εξομολογήσει:» 

φ. 254Ρ «τέλος τού νομοκάνονος». 

φ. 256“ Έκ τοΰ πατερικοΰ του αγίου Φιλήμονος. (Αρχή) «Αδελφός 

ήρώτησε τον μέγαν Φιλήμονα». 

φ. 257“ «Περί προσευχής Βασιλείου». 

257Ρ «Έκ των γεροντικών». 

φ. 266Ρ «Περί του πώς νά ετοιμάζεται έκαστος χριστιανός εις τήν 

αγίαν έξομολόγησιν...» 

φ. 282Ρ «Μεγαλυνάρια ψαλλόμενα κατά τάξιν εις τάς δεσποτικάς 

εορτάς, εις τήν εννάτην ωδήν: μηνί νοεμβρίφ εις τήν είσοδον», 

φ. 285“ «Καταβασίαι ψαλλόμενοι έν όλφ τφ χρόνφ». 

φ. 287“ «Τοΰ οσίου π(ατρό)ς ημών Έφραίμ τοΰ Σύρου: ευχή (αρχή) 

Εξομολογούμαι σοι π(άτε)ρ». 

φ. 290" «Τοΰ έν άγίοις π(ατρό)ς ημών Αθανασίου παραίνεσις προς 

Άντίοχον τον δούκαν». "Αρχή «Έλθών προς τον άγιώτατον επίσκοπον Αθα¬ 

νάσιον δούξ τις όνόματι Άντίοχος». 

φ. 307 Ρ (τέλος). 

φ. 312“ «Ακολουθία συν θεφ τοΰ μικρού αγιασμού...» (φύλ. 319“ 

τέλος). 

Έν φύλλψ 320" αναγράφονται τά εξής: 

«Τό παρόν θειον νομοκάνονον, έγγραφη διά χειρός κα \ μου τον αμαρ¬ 

τωλόν και ελάχιστου Κλήμεντος τον αίμόναχου επί έτους επτάκις χιλιοστώ 

έννενι | κόστα) έβδόμω" [ = 1589] μηνί δικεμβρίφ στάς είκοσιτεσσαρας έτε- 

λειώθη' εϊ τις γονν διαβασι αντφ καί ενρι εις αντώ \ σφάλμα η εκ των άντιστί- 

χων’ ή άλλο τι' ας εύχεται | διά τον κύριον (;) καί μή μον βλααφημήσι. δτι 

αμαθείς ειμή, καί τής γραφής απαίδευτος" καί άμελλείς πολλά" καί διά τοΰτο 

παρακαλώ σας νά ενχεσθαι τον κύριον (;) δι εμού του αμαρτωλού, καί απαί¬ 

δευτου: εις τις γονν βον [ ληθήν αποξενώσει αύτφ εξ εμού, χωρίς τής εμού | 
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βουλής' έστω άφορισμένος καί άσυγχώριτος άπο τον ΤΙΗ θεοφόρων π(ατέρ)ο)ν 

ημών καί άφαντος ό βίος τον καί άδηλα τά πολεμεΐ καί ή γή αυτούς καταπιεί, 

ώς | τον Δαθάν, καί τον Ά6ειρ(ών)' έξι δε καί τον Γιεζή τήν λέπραν | καίτον 

τράγον τήν ψώραν, άμ(ήν)" άμ(ήν)" αμήν: 

Τέλος καί τφ ΰεφ χάρις δόξα σοι ό Θεός». 

Έν φύλλφ 320 β : 

«Το) παρόν καί θειον ιερόν νομοκάνονον' άγορασθη μέ άσπρα τής αγίας 

Παρασκευής διά συνδρομής τών εύλαβεστάτων [ Ιερέων Τριανταφίλου" Σταμα- 

τίου" Κωνσταντίνον' Γεο)ργίου \ καί Νικολάου" Καί παρά Μανουήλ Γεωργίου 

καί Θεοδώρου τών | επιτρόπων διά γκρόσια των αριθμών κς'. Και αφιεροθει 

εις | τών αυτών σεβασμών ναόν τής άγιας ένδώξου | οσιοπαρθένου μάρτνρος 

καί αθληφόρον τον Xοΰ, Παρασκευής έκ χώρας ήπάρχει *Αμπελακίων από δέ 

επαρχίας Πλαταμώνος" οπιος δέ των ίερομένον ή τον επίτροπον ει καί απο 

τον απλών λαών βοληθεϊ ποϋλήσαι αντφ" οι άλλος κλεψει αυτφ" οϊ άλλος 

παλλην ηδεί αυτόν εις αλλοτριων καί μακρινών τοπον | η ξένον χείρας. καί 

δεν δόσι λώγων η δια γραματος ή δια μη νίματος. τών ιερέων τον τότε ενρεθέν- 

τον καί επίτροπον οι εξαλήψαι το γραμα τούτο εις το μη φένεσθαι το πός εινε I 

έκ τής έκπαρχίας Πλαταμώνος" έκ χόρας Ά μπελακίων \ εκ τής μονής τής 

άγιας Παρασκευής" οι τηοντοι άνθροποι | και ο πουλών αυτφ. και ό αγωράζων 

αντώ έκ τής μονής \ οι καί κλενψθον αύτφ" η το ηδεΐ καί δεν δείξει ως άνοθεν \ 

έγράψά \ μαι" άφωρησμένοι ειήσαν, οι τοιούτοι, παρά π(ατρό)ς \ υιού, καί αγίου 

πν(εύματ)ος, τοΰ ενός τη φήσι καί μόνου θ(εο)ν" κν(ρίον) παντοκράτορος καί 

κατηραμένοι" καί ασυγχώρητοι \ καί μετά θάνατον άλυτοι" έν τώ νυν αίώνι καί 

και εν το μέλλον | τι- αι πετραι τά ξύλα, ό σίδηρος λνθήσονται" αυτοί δέ 

ου | δαμώς" κληρονομήσουν τήν λέπραν τον Γιεζη, καί την | άγχόνιν τον 

Ιούδα, στένοντες εϊησαν καί τρέμοντες επί γης \ ώς ό Κάειν" τά πραγματα 

αυτών είηααν κατεστραμένα και κο \ νιορτος, καί προκοπήν ο μει ήδοοιν 

πιόποτε" σχισθει η γή | καί καταπιοι αυτούς, ώς τον Δαθάν καί τών Αβειρών 

έχει | και αγκαλέατριαν την αγίαν ΙΊαρασκεβήν έν τη ήμερα τής κρήσεως. Καί 

τας ράς τών άγιων τριακοσίων, δέκα καί | οκτώ θεοφώρων π(ατέ)ρων, τών 

έν Νικεα και τών λοιπών άγιων \ συνόδων έως ον επιστρέφουν αντώ εις τήν 

μωνήν εις τής μεγάλο μάρτνρος Παρασκευής, εις χωρίον Άμπελάκια. Καί τότε 

τνχονσιν σνγχώρ))σιν. Κατά τους / αχξη' Ιουνουαρίω. Νικόλαος ϊερενν" 

Κωνσταντιος ϊερενν" Γεώργιος ϊερενν». 

(Υπογραφή άρχιερέως ’ίσως Ιεζεκιήλ). 

Έν φύλλφ 321Ρ : 

Στανοικός κα.... ακροιβός κατά τους χοιλοιους έξακοσίους πεντίκοντα τρία 

έτος ω' μηνος Ιουνοιον II έφερε χορα μας τον έμοίρ μονλά από τη Ααροισο 

καί τον εύγάλαμαι μαζοί μέ τους εύοεθένταις τον καιρού εκείνου αγάδες" 
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σπανόν εις την Λαπουρνά και εις τό Τρανό τζαείροι και εκροίθοικάμαι με 

τους Τούρκους το Χατζόμπασοί' και το Μουρλάροι και Κοτζ('ικ) Καισερλο'ι 

και ετρεξαν έξοδα κρόσοια εος δοίο χοιλιαδαις' μαι ταις πδλες πέγενάμαινοι 

και τά άλα όπου εγοίνουνταν εδό μαζνι. 

[Υπογραφή άρχιερέως δυσδιάγνωστος. Ίσως Ιεζεκιήλ]. 

Έν φΰλλοο 325Ρ (άγράφψ): 

Ϋ 'Έτονς ζραζ' εν μηνι νοενμβρίω εις τάς ε' ημέρα πέμτοι εκειμήθην, 

ό παπαδενηάμην και έόνεία του ή μνίμοι: εκ χώρας Ράψηάνεις δνώματι τον 

πετζοοκονφι»: 

Ό κώδιξ είναι γεγραμμένος καλλιγραφικώς υπό αγραμμάτου, ώς φαί¬ 

νεται, άντιγραφέως. Είναι έσταχωμένος διά σανίδων έπ ικεκαλυ μ μ έν ω ν βύρση, 

μετά θηλυκωτήρων έκπεσόντων. 

II. Κώδιξ έπϊ περγαμηνής, Αιών XVI; (0,27X0,20) φύλλα ήριθμη- 

μένα 228. Εκκλησιαστικά άσματα μετά μουσικών σημείων. 

λΕν *Αγια 

Έν τη έν Άγια έγκαταλελειμμένη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος 

εξετάσας πάντα τά εκκλησιαστικά βιβλία αντέγραψα έκ παράφυλλου Τριωδίου 

εκδόσεως Νικολάου Γλυκύ (Ένετία, ,αχοβ') τό εξής σημείωμα: 

«[έτος] αψε' μάιου ις' ήλθεν ό νε(ος) Πατρών Ίωάσαφ εις στο Ζαπάντη 

στην επαρχίαν Θαυμακού φευγάτος ό ταλέπορος υπό τών έξω ημάς κρατουν¬ 

τών καί έκόνεψε ατών ευλαβέστατον Π(α)π(α) κυριωάννου: φο κακιτηχη». 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΣΑΡΡ02 

ΝΙΚΗΤΑΣ Ο ΕΥΓΕΝΕΙΑΝΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΩΝ 
ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ υΚΒΙΝ. 134 

Ύπό του αειμνήστου καθηγητού μου Σπ. Π. Λάμπρου έξεδόθησαν 

έν τώ Νέω Έλληνομνήμονι τόμ. ΙΑ', 1914, σ. 353-358 εΐκοσιτέσσαρα ανέκδοτα 

επιγράμματα έκ τοΰ κώδικος ΌΤΙθη. 134 τής Βιβλιοθήκης τού Βατικανού. 

Περί τών Βυζαντιακών τούτων επιγραμμάτων έγραψα έν Βγζ.-ηειίξτ. ^ΙοΙιγΒ. 

(ΒΝΜ VII, 1930, σ. 366-382 καί έν Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπ. τόμ. Γ, 1933, σ. 438- 

439, καί κατέδειξα ότι ταύτα είνε διασκευαί καί παραφράσεις επιγραμμάτων 

περιεχομένων έν τή Παλατίνη και τή Πλανουδείω Ανθολογία. 

Καί τότε μέν είπον δτι είνε άδηλος ό ποιητής τών ανεκδότων Βυζαν- 

τιακών έπιγραμμάτων, άλλ5 έπειτα παραβαλών ταύτα προς τό ποίημα Νικήτου 

τού Εύγενειανού «Τά κατά Δρόσιλλαν καί Χαρικλέα»1 κατεΐδον δτι υπο τού 

αυτού συγγραφέως έγένοντο καί αΐ διασκευαί καί παραφράσεις τού κωδικός 

υιΉη. 134. Ταύτα δέ είπον προ πολλού προς τούς φίλους συναδέλφους 

κ. Αντώνιον Χατζήν καί κ. Φαίδωνα Κουκουλέν, προς δν έδωκα τήν διατρι¬ 

βήν μου ταΰτην, ίνα δημοσιευθή εν τφδε τφ τόμω τής Έπετ. Έταιρ. Βυζ. 

Σπουδών, προς δέ τούτοις καί προς άλλους φίλους φιλολόγους, εν οίς είνε 

καί ό κ. Ιωάννης Σταματάκος καθηγητής έν τφ προτύπψ γυμνασίω τού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Ένόμισα δέ δτι καλόν ή το νά ανακοινώσω ταύτα 

καί έν τφ φιλολογικφ τμήματι τού έν 'Ρώμη συγκληθέντος τον παρελθόντα 

Σεπτέμβριον πέμπτου διεθνούς συνεδρίου τών Βυζαντιακών σπουδών. 

Νικήτας ό Εύγενειανός λέγει έν Δροσ. Θ', 207 κέξ. 

και μην Ιπεψθόνει <5έ — πας τις έκφράσοι — 

και τφ κνπέλλω τηλικοντων χεάέων 

άριστα θιγγάνοντι τών τής παρθένον. 

Ταύτα είνε ειλημμένα καί διεσκευασμένα έκ τοΰ επιγράμματος τού 

Λεοντίου Άνθ. Παλ. Ε', 295 (294) «επί ποτηρίφ προσφερομένφ κόρη» 

Ψανε μελι.σταγέων στομάτων, δέπας' εύρες, άμελγε'- 

.· ου φθονέω, τήν σήν δ* ήθελον αϊσαν εχειν. 

1 Σημειωτέον δτι ό\ν&11ζ έν'τή έκδόσει τής Παλατίνης Ανθολογίας (ΟοΙΙ. άε$ ϋηΐν. 

άε Ρτβηοε) V, 18-19 μνημονεύουν χάς διασκευάς γνωστών έπιγραμμάτων ύπό Νικήτου 
τοΰ Εύγενειανού έν τφ ποιήματι τούτω λέγει ούχΐ όρθώς οτι ή έμμετρος αύτη μυθιστο¬ 

ρία είνε γεγραμμένη <εη νετε ροΐΐίίφίβδ», έν φ ό Εύγενειανός έγραψεν έν ίαμβικοΐς 

τριμέχροις καί ενιαχού έν έξαμέτροις. - 
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Τό αυτό επίγραμμα άπαντά διεσκευασμένον και εν τώ κώδικι ϋΛΐΐι. 

(άρ. 1, δίστιχον τέταρτον Λάμπρ.) 

Πώς ον φθονήσω και ποτηρίω τύχης 

των χειλέων ψαύοντι των ροδοχρόων; 

ώς έδειξα εν ΒΝ5 VII, σ. 367. Ή δέ όμοιότης τής διασκευής ταΰτης προς 

την εν Δροσ. Θ', 207 κέξ. δηλοΐ σαφέστατα Νικήταν τον Εύγενειανόν. 

Παρατηρητέον δέ δτι οΰτε υπό τοΰ δίικΙίιιτιίίΙΙβΓ οΰτε υπό τοΰ \Υα11ζ εν ιή 

έκδόσει τής Παλατίνης Ανθολογίας έσημειώθη δτι ό Νικήτας παρέφρασε 

τό επίγραμμα τοΰ Λεοντίου. 

Νομίζο.) δέ δτι έν Δροσ. Θ', 207 αντί τοΰ «πας τις έκφράσοι» ίσως 

γραπτέον είνε «πώς τις έκφράσοι;». 

Έν ΒΝ7 παρεβλήθη ΰπ’ έμοΰ και τό επίγραμμα τοΰ Μελεάγρου Άνθ. 

Παλ. Ε', 171 (170) 

Τό σκύφος άδύ γέγηθε' λέγει δ' δτι τας φιλέρωτος 

Ζηνοφίλας ψαύει τον λαλιοΰ στόματος, 

όλβιον εϊθ' ύπ έμοΐς νυν γείλεαι χείλεα θεϊσα 

απνευστί ψνχάν τάν έν Ιμοί προπίοι. 

Άξιον παραβολής είνε και τό επίγραμμα τοΰ Άγαθίου ’Ανθ. Παλ. Ε', 261 (260) 

ΕΙμ'ι μεν ον φιλά οίνος- όταν εθέλης με μεθνσσαι, 

πρώτα συ γενομένη πρόσφερε, και δέχομαι, 

εί γάρ έπιψαύσεις τοις χ^είλεσιν, ούκέτι νήφειν 

ενμαρές ουδέ φνγεΐν τον γλνκύν οίνογόον 

πορθμεύει γάρ έμοιγε κύλιξ παρά σου τό φίλημα 

καί μοι απαγγέλλει την χάριν, ήν ελαβεν. 

Προς τοΰτοις καλόν νομίζω νά παρατεθώσιν ενθάδε και τά ύπ’ Άχιλ- 

λέως τοΰ Τατίου Β', 9 εϊρημένα: «εγώ δ’ έπιτηρήσας τό μέρος τοΰ έκπώμα- 

τος, ενιθα τό χείλος ή κόρη πίνουσα προσέθηκεν, έναρμοσάμενος έπινον, 

έπιστολιμαΐον τοΰτο φίλημα ποιων, και ά'μα κατεφίλουν τό έκπωμα' ώς 

δ3 είδεν ή παρθένος, συνήκεν δτι τοΰ χείλους αυτής καταφιλώ και την σκιάν, 

άλλ’ δ γε Σάτυρος συμφΰρας πάλιν τά έκπώματα ένήλλαξεν ήμΐν. τότε δή 

και την κόρην είδον τά εμά μίμουμένην και κατά ταΰτά πίνουσαν, καί έ'χαι- 

ρον ήδη πλέον, και τρίτον έγένετο τοΰτο και τέταρτον, και τό λοιπόν τής 

ημέρας ούτως άλλήλοις προυπίνομεν τά φιλήματα». Πρβ. καί Εΰστ. Μακρεμβ. 

Ύσμ. Ε', 10.11.12. 

Τό δγδοον δίστιχον τοΰ κωδικός ϋτ1)ίπ. έχει ούτως: 

!Ως μαλθακόν φίλημα και παν σου μέλος- 

σοι καρδία δέ μόνη πετρώδης έφν, 

Νικήτας ό Εύγενειανός ποιητής των Επιγραμμάτων τοΰ κωδικός ΙΜυη. 134, 42δ 

Τοΰτο έδειξα δτι είνε πεποιημένον κατά μίμησιν τοΰ επιγράμματος Παύ¬ 

λου τοΰ Σιλεντιαρίου Άνθ. Παλ. Ε', 246 (245): 

Μαλθακά μέν Σαπφονς τά φιλήματα, μαλθακά γυίων 

πλέγματα χιονέων, μαλθακά πάντα μέλη- 

ψυ'χή <5’ έξ άδάμαντος άπειθέος’ άχρι γάρ οί’ων 

εστιν έρως στομάτων, τάλλα δέ παρθενίης. 

και τις νποτλαίη; τάχα τις, τάχα τούτο ταλάσοας 

δίψαν Τανταλώην τλήσεται εύμαρέως; 

Μιμείται τό επίγραμμα τοΰτο ό Εύγενειανός καί έν Δροσ. <Γ', 624- 628 

Σοι μαλθακόν φίλημα, πλέγμα βοστρύχων 

ή των μελών σου συμπλοκή, τά πάντα σοι' 

ψυχή ά’ απειθής καί νοητός άδάμας. 

μέσον κακόνμαι Παφίης καί Παλλάδος- 

τις Ταντάλειον δίψος ισχύει φέρειν; 

Έν τώ έπιγράμματι τοΰ Σιλεντιαρίου Παΰλου προήνεγκα τον έκτον 

στίχον έρωτηματικώς κατά τον 628 στίχον τοΰ Εΰγενειανοΰ, έν φ έγραψα 
624- 625 «πλέγμα βοστρύχων ή τών μελών σου συμπλοκή» αντί τοΰ «πλέγμα 

βοστρύχων, ή κτε.». Σημειωτέον δ’ δτι τον 627 στίχον ελαβεν οΰτος έκ τοΰ 

επιγράμματος Παΰλου τοΰ Σιλεντιαρίου Άνθ. Παλ. Ε', 272 (271), δ-6 

ήμισν γάρ Παφίη, τό ά’ ά'ρ’ ή μιαν δώκεν Άθήνη- 

αντάρ εγώ μέσσος τήκομαι ό.μφοτέρων. 

Παρατηρώ δέ προσέτι δτι ό 627 στίχος τοΰ Εΰγενειανοΰ 

μέσον κακοΰμαι Παφίης καί Παλλάδος 

δεικνύει δτι ό αυτός έποίησε καί τό έπίγραμμα (άριθ. 8 Λάμπρ) τοΰ κόίδι- 

κος ϋΓδίη. 

’Έρως φονουργεΐ, Σωφροσύνη κτιννύει 

οΰτινος ό δεύτερος στίχος έχει ώδε: 

ζυγοστατονμαι τοΐν δνοίν τούτοιν μέσον. 

Έν Β^ κατέστησα φανερόν δτι τό έπίγραμμα τοΰτο παρεφράσθη εκ τοΰ 

επιγράμματος τής Παλατίνης Ανθολογίας Θ', 132. 

Όμοίως τον Εύγενειανόν ελέγχει ποιητήν καί τοΰ (άριθ. 3 2 Λάμπρ.) 

επιγράμματος τοΰ κώδ. ϋιΙ>ί». «Τήν Κΰπριν άφόρητα λυπείς, Παρ- 
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θένε», (φ ΰπόκειται τό επίγραμμα τοϋ Νικάρχου Άνθ. Παλ. Θ', 576), 

ο έκτος στίχος 

αρκεί μάχη προδάσα τφ μήλω μία 

(Νίκαρχ. «άρκεΐ τφ μήλω κείνος ό πριν πόλεμος») έν παραβολή 

προς Δροσ. Η', 109 

άρκεΐ γάρ ήμΐν ποιμένος κρίσις μία 

('Ρουφΐν. Άνθ. Παλ. Ε', 69 [68], 3 «κρίσις μία ποιμένος αρκεί». 

’Ίδ. τά γεγραμμένα κατωτέρω). 

Προς δε τό επίγραμμα Παΰλου του Σιλεντιαρίου Άνθ. Παλ. Ε', 246 

(245) και τάς μιμήσεις του Εΰγενειανοΰ πρβ. Άχ. Τάτ. Β', 37 «γυναιξί μέν 

οΰν υγρόν μέν τό σώμα εν ταϊς συμπλοκαΐς, μαλθακά δέ τά χείλη προς τά 

φιλήματα». 

Φανερός γίνεται ό Εΰγενειανός δτι είνε ό ποιητής του επιγράμματος 

(άρ. 4 Λάμπρ.) του κωδικός ΧΙΛίπ. 

Ζηλοΐς, ποταμέ, τον θαλάττιον τόκον 

τής ποντογ εν {ν)ονς, ώς ϊοικε, Παφίης 

και ναμάτων σου γλυκέων άειρόων 

άλλην άνιστμς Κύπριν ώραίαν κόρην 

(κατά τό επίγραμμα "Ανθ. Παλ. Θ', 386 «Ά Κΰπρις πρώαν κτε.») εκ 

τής χρήσεως τής λέξεως ποντογενής, ήτις πρέπει διά τό μέτρον νά γραφή 

ποντογεν{ν)ής, περί τής Αφροδίτης εν τω δευτέρω στίχω καί εν Δροσ. 

Δ', 314 «τής ποντογεν<ν)οΰς Αφροδίτης παΐς ’Έρως» καί Η', 100 «τή 

ποντογεν(ν)εΐ συγκαθεΰδων ασμένως». 

Έν Έπετ.Έτ. Βυζ. Σπ. τόμ. Γ (1933), σ. 438 έδειξα δτι τό Ιπίγραμμα 

(άρ. 10 Λάμπρ.) του κώδ. υΛίη. 

’Όμφαξ ό βότρνς τής αγαθής αμπέλων, 

ούκονν ορατός έστι τοΐς όδοιπόροις. 

έπάν όέ καί πέπειρος όφθή τφ χρόνφ, 

τό Θριγγίον οτή καί πολώς κύκλω σκόλωψ 

έποιήθη κατά τό επίγραμμα του Στράτωνος Άνθ. Παλ. ΙΒ', 20δ 

Παΐς τις δλως άπαλως τον γείτονος ονκ όλίγως με 

κνίζει· προς τό θέλ.ειν δ' ονκ αμύητα γελ.δ: - 

ού πλεύν ό’ έστίν ετών δύο καί δέκα" νυν αφύλακτοι 

δμφακες’ ήν ά’ άκμάοη, φρούρια καί σκόλοπες. 

Νικήτας ό Εΰγενειανός ποιητής των Επιγραμμάτων του κώδικος ΧΙΛΐπ. 134. 427 

"Οτι δ’ έποιήθη υπό του Εΰγενειανοΰ γίνεται δήλον έκ των φερομένων εν 

Δροσ. ζ ', 566-569 

Λειμών χαριτόδρντος ενρέθης μόνη' 

δοκέΐς δέ θριγγονς πολ/.αχοΰ σννεισφέρειν 

και νυν Ιμερτή ον τρνγάσθαί μοι, κόρη, 

ώς άκροπρέμνοον άναδενδροκαρπίας. 

Σημειωτέου καί την λέξιν θριγγοΰς έν στ. 567, την λέξιν θριγγίον έν 

στ. 4 του επιγράμματος του κώδ. ΙΤΛίπ. καί Δροσ. Α ', 106 «έξωθεν αυτών 

των ξύλινων θριγγίων». Πρβ. προς ταΰτα καί Εΰστάθ. Μακρεμβ. Ύσμ. Ε', 

17 «σΰ τρυγήσεις την σταφυλήν, άλλ’δταν τον βότρυν ΐδϊ]ς ύπερπερκάσαντα, 

εγώ σοι φύλαξ ακοίμητος, άπαρεγχείρητος αιμασιά καί φραγμός άνεπίβατος». 

Τό «Εις Αλφειόν ποταμόν» μονόστιχου επίγραμμα τής Παλατίνης 

Ανθολογίας Θ', 536 

'Άδροχον έν πελΑγεσαι δι ϋδατος επλεεν ύδωρ 

άπαντά παραπεφρασμένον καί έν κώδ. ϋΓΪ)ίη. (άρ. 9 Λάμπρ.) 

'Ρονν άδροχον κατεΐδον ϋδατος μέσον. 

'Έρως ξενονργέ, τον τεραστίου σθένους. 

Λέγει δέ ό Εΰγενειανός καί έν Δροσ. Δ', 145-148 

καί πόντος όίδεν Άρεθούσης τούς γόμους, 

προς ήν γλ,υκνς πρόεισιν άγκνλωρρόας 

Αλφειός ευρύς, ον τό ρεΐθρον έν χύσει 

ό συνδυασμός ον μετατρέπειν θέλει. 

*Ίδ. τά γεγραμμένα ΰπ’ έμοΰ έν ΒΝ7 VII, 374 - 375. 

Τό 16 κατά Λάμπρον επίγραμμα του κώδ. ϋιΊ)ίη. «Εις καλλίφωνον 

τεθνηκυΐαν» έχει οΰτω: 

Φευ, άλλα καί σέ νυν θανονσαν) παρθένε, 

μνηστήρες έθρήνησαν έκ πόθον πόσοι 

την ονδενός μέν, άλλ’ έκάατφ των ξένων 

ώς ιδίαν μάλιστα τεθρηνημένην. 

5 χορός 0’ έπεστέναξε Μουσών έννέα' 

την γάρ δεκάτην Μούσαν ού βλέπονσί σε 

όμον μετ’ αυτών σνγχορεύτριαν κόρην, 

καί θεσμόν ώρίσαντο ονμφοόνοσς ένα 

μή Πιερίαν, άλλα σόν στέγειν τάφον 

10 ή γάρ βροτοΐς έν ζώσι πριν δεδειγμένη 

*Εφος άστήρ παμψαής σελασφόρος, 

ώς "Εσπερος νυν έν νεκροϊς λάμπεις κάτω. 
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Έν τφ τετάρτφ στίχφ έγραψα Ιδίαν αντί του ιδία καί έν τφ έκτω 

χαριν τοϋ μέτρου Μούσαν αντί τοΰ Μουσών. 

Τό επίγραμμα τοΰτο εινε άπηρτισμένον εκ τριών επιγραμμάτων τής 

Παλατίνης Ανθολογίας, ώς είπον εν ΒΝ| VII, σ. 379-381. Οί τέσσαρες 

έν τή αρχή στίχοι εινε μίμησις καί διασκευή του επιγράμματος τής Άνΰτης 

Άνθ. Παλ. Ζ', 460 «Παρθένο ν Άντιβίαν κατοδύρομαι, κτε.».Οί 

εξής στίχοι (5-9) εινε πεποιημένοι κατά τό επίγραμμα Άγαθίου τοΰ Σχο- 

λαστικοΰ Άνθ. Παλ. Ζ', 612 «Φευ, φευ, την δεκάτην Έλικωνίδα, 

κτέ.». Οι δε τελευταίοι στίχοι (10-12) εινε διασκευή τοΰ επιγράμματος 

*Ανθ. Παλ. Ζ', 670, τοΰ αποδιδόμενου εις τον Πλάτωνα υπό Διογένους τοΰ 

Λαερτίου Γ', 29 «Άστήρ μέν πριν έλαμπες κτέ.». “Οτι δέ ποιητής 

τοΰ επιγράμματος τοΰ κώδ. ΌΛίπ. εινε Νικήτας ό Εΰγενειανός, οΰδεμίαν 

έχω αμφιβολίαν. Προς τον πρώτον στίχον «Φεϋ, άλλα καί σε νΰν 

θανοΰσαν, παρθένε» παραβάλλω τον στίχον τοΰ αΰτοΰ Δροσ. Η', 167 

«πλήν άλλα ταΰτα χρηστά πάντως, παρθένε». Ή δέ σύναψις 

διαφόρων επιγραμμάτων καί ά'λλων ποιημάτων υπό τοΰ Εΰγενειανοΰ έν τφ 

ποιήματι τφ έπιγεγραμμένω «Τά κατά Δρόσιλλαν και Χαρικλέα» εινε ήδη 

γνωστή. Έν Η', 105- 109 φέρεται 

άχαρι τέρπει κάλλος, άλλ' ον κατέχει, 

δελήτιον καθώοπερ αγκίστρου δίχα. 

"Ηρα δέ σε βλέπουσα και Παλλάς κόρη, 

γυμνού μέθα, προσειπον, ώς πριν, ονκέτν 

άρκεΐ γάρ ήμΐν ποιμένος κρίοις μία. 

Έν τούτοις συνήψεν ό Εΰγενειανός τό επίγραμμα τοΰ Καπίτωνος Άνθ. Παλ. 

Ε', 67 (66) 

Κάλλος άνεν χαρίτων τέρπει μόνον, ον κατέχει δέ, 

ώς ατερ άγκίστρον νηχόμενον δέλεαρ 

μετά τοΰ επιγράμματος τοΰ 'Ρουφίνου αυτόθι 69 (68) 

Παλλάς έσαθρήσαοα και "Ηρη χρνσοπέδιλος 

Μαιονίδ' έκ κραδίης Χαχον άμφότεραι’ 

ονκέτι γυμνούμεσθα’ κρίσις μία ποιμένος άρκει’ 

ον καλών ήττασθαι δ'ις περί καλλοοννης. 

Οΰτοι ήσαν οί λόγοι, οϊτινές μ’ έπεισαν δτι Νικήτας ό Εΰγενειανός εινε 

ο ποιητής καί τών επιγραμμάτων τοΰ κωδικός υΤΒϊη. 134. Έν Έώμη, εις 

ήν μετέβην καί εγώ ώς μέλος τοΰ Ε' Συνεδρίου τών Βυζαντιακών σπουδών, 

έλαβον τον εΰγενώς δωρηθένια προς τους συνέδρους τέταρτον τόμον (1935) 

Νικήτας δ Εΰγενειανός ποιητής των Επιγραμμάτων τοΰ κωδικός ϋτΐιΐιι. 184. 429 

τοΰ περιοδικοΰ συγγράμματος δίαάί Βΐζαηΐίηΐ β Νοοείΐοηίοΐ τοΰ έκδιδομέ- 

νου έπιμελεία τοΰ διαπρεποΰς καθηγητοΰ κ. δίΐνίο Οίϋδ. Μετοαίΐ. Έν τφ 

τόμφ τούτω έδημοσίευσεν ό Ο. Οβίΐανοίΐΐ εργασίαν έπιγεγραμμένην Νονί 

ΕαιίΓεηΙϊ&ηί οοάϊοίε Αη^ΐοοία (σελ. 203-236) έκ τοΰ 0x1. Εαιιτ. Αοςυΐ- 

5Η θ Ποηϊ 341 τών αρχών τοΰ Ιζ" αίώνος. Έν τφ κώδικι τοΰτω περιέχε- 

ται καί (φύλλ. 50ν) Νικήτου τοΰ Εΰγενειανοΰ Τών κατά Δροσίλλαν 

(Δρόσιλλαν) καί Χαρικλέα, βιβλίον π ρ ώ τ ο ν, άλλ’άνευ τοΰ ονό¬ 

ματος τοΰ συγγραφέως. Έπονται δ’ έν άλλοις φΰλλοις καί ά'λλα τινά καί τά 

υπό τοΰ Σπ. Λάμπρου τό πρώτον έκδοθέντα ωσαύτως άνωνΰμως επιγράμματα 

τοΰ κωδικός ΙΤΛίπ. 134. Τούτων έν τφ Λαυρεντιανφ κώδικι προτάσσεται 

τό «τοΰ αΰτοΰ», τουτέστι Νικήτου τοϋ Εΰγενειανοΰ, εί καί ό βιβλιογράφος 

δεν έδήλωσεν, ώς είπον, τό όνομα τοΰ συγγραφέως Τών κατά Δρόσιλλαν κτλ. 

Πρώτον εινε γεγραμμένον τό 16ον κατά Λάμπρον επίγραμμα («Εις καλ¬ 

λίφωνον τεθνηκυΐαν») μετά τής επιγραφής «τοΰ αΰτοΰ, εις παρθένον ευειδή 

καί εΰφωνον τελευτήσασαν». 

Δεύτερον φέρεται τό 10ον Λ. «τοΰ αΰτοΰ, εις παΐδα ευειδή άσυντηρήτως 

προκΰπτουσαν». 

Τρίτον άπαντά τό όον Λ. («Εις "Ερωτα») μετά τής επιγραφής «τοΰ 

αΰτοΰ, εις τον "Ερωτα γεγραμμένον ένοπλον». 

Τέταρτον εινε τό 6ον Λ. («Εις Δάφνην κοπτομένην άξίνη») μετά τής 

έπιγραφής «τοΰ αΰτοΰ, εις δάφνην μετ’ άξίνης κοπτομένην». Ό ΟσΙΙε,νοΗί 

παρατηρεί δτι ό τελευταίος στίχος τοΰ έπιγράμματος τοΰτου ά’ρχεται άπό τής 

λέξεως «άζη λ ό τύπος», ταΰτην δέ τήν γραφήν έχει καί ό Οοά. υτόΐπαε, 

οΰχί δ’, ώς έξέδωκεν ό Λάμπρος, «καί ζηλότυπος». Έγώ δ5 άποβλέπων 

εις τό νόημα έγραψα «κοΰ ζηλότυπος» (ΐδ. ΒΝ5 σ. 373 καί Έπ. Έτ. Βυζ. 

Σπ. τόμ. I', σ. 438 - 439). 

Πέμπτον επίγραμμα φέρεται τό 9ον Λ. («Εις τον Αλφειόν») έχον τήν 

επιγραφήν «τοΰ αΰτοΰ, εις τον Αλφειόν ποταμόν». 

Έκτον εινε τό 8ον Λ. («Εις δακτύλιον έ'χοντα καί Σωφροσύνην καί 

"Ερωτα») μετά τής έπιγραφής «τοΰ αΰτοΰ, εις σφραγίδα (σφραγίδα) έχουσαν 

έμπροσθεν τήν σωφροσύνην καί όπισθεν τον έρωτα». 

"Εβδομον άπαντα τό 4ον Λ. («Εις γυναίκα λουομένην έν ποταμφ») 

μετά τής προσθήκης τής λέξεως «εΰχρουν» μετά τήν λέξιν «γυναίκα». 

"Ογδοον εινε τό 11ον Λ. («Εις κλίνην δάφνινον») μετά τής έπιγραφής 

«τοΰ αΰτοΰ, εις κλίνην πόρνης έκ ξύλου δάφνης». 

"Ενατον φέρεται τό 12ον Λ. («Εις Αθήναν μήλον βαστάζουσαν») εχον 

τήν επιγραφήν «τοΰ αΰτοΰ, εις Αθήναν έλεφαντίνην οΰσαν καί μήλος (μήλον) 

κατέχουσαν». 

Δέκατον εινε τό 130ν Α. («Εις Ελένην ευειδή δοκοΰσαν»). Ή επιγραφή 

εινε πληρέστερα: «τοΰ αΰτοΰ, εις Ελένην δυσειδή δοκοΰσαν ευειδή είναι». 
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Ενδέκατον άπαντα τό 140ν Λ. («Εις Απόλλωνα εν ΰακινθίνφ λίθφ 

όντα», ούτως ό Λ. άντί τοΰ όντι) μετά τής επιγραφής «του αΰτοΰ, εις τον 

Απόλλωνα εν ύακίνθφ λίθφ γεγλυμμένον». 

Δωδέκατον φέρεται τό 3ον Λ. («Εις κόρην») έπιγεγραμμένον «τοΰ αΰτοΰ, 

εις νεάνιν εύμορφον». 

Δέκατον τρίτον είνε τό 17ον Λ. («Εις γραΰν») μετά τής επιγραφής 

«εις γραΰν νεανιευομένην». 

Δέκατον τέταρτον εινε γεγραμμένον τό 70ν Λ. («Εις φιληθεΐσαν») έπιγε¬ 

γραμμένον «τοΰ αΰτοΰ, εις γυναίκα φιληθείσαν και δυσχεραίνουσαν». 

Δέκατον πέμπτον άπαντα τό 15ον Λ. («Εις κόρην έζωγραφημένην») έχον 

την επιγραφήν «τοΰ αΰτοΰ, εις παίδα [£ζ]] παρθένον ζωγραφηθεΐσαν υπό των 

γονέων αΰτής έν ή κατέμενεν οικία». 

Μετά δέ τινα ά'λλα έπονται «ιοΰ αΰτοΰ, ειερα ιαμβεΐα δίστιχα», άτινα 

εξέδωκεν έν τφ 1^ άριθμφ ό Λάμπρο; μετά τής έπιγραφής «έτερα ίαμβεια 

δίστιχα εις ερωμένην». 

Τοΰτοις δ’ επακολουθεί τό 2ον Λ. («Επίγραμμα εις μήλον») έπιγεγραμ¬ 

μένον «τοΰ αΰτοΰ, επίγραμμα εις τό πεμφθέν μήλον». 

Έν φΰλλφ 99γ τοΰ Λαυρεντιανοΰ κωδικός φέρονται προς ά'λλοις έπιγράμ- 

μασι τετράστιχοι; «δι5 ιάμβων και ηρώων» τοΰ αΰτοΰ Εΰγενειανοΰ καί τάδε, 

άτινα εξέδωκεν ό ΟαΙΙ&νοΙΤί σελ. 208: 

Όεΐηθο Άνθοϋσι ναι ναι και τά κοιλάδων κρίνα, 

πλήν άλλά και μάρανσις αντοϊς σνντρέχει’ 

σής δψεως δε λενκοπόρφυρον ρόδον 

εις πάντα καιρόν άμαράντινον μένει. 

εί πιτδΐΐδ Και ρόδα τά δροσόεντα και Άνθεα πάντα τέθηλε, 

ρηϊδίως δέ μάρανσιν νφίοταται δττι τάχιστα- 

στιλπνότατον <5’ ερύθημα σέθεν μελέων προανίσχον 

πάντα χρόνον πολνηρον άγήραον άψθιτόν (έστι). 

Έχω νά παρατηρήσω ότι οΐ δυο πρώτοι στίχοι καί τοΰ έν ίάμβοις καί 

τοΰ έν δακτυλικοί; έξαμέτροις επιγράμματος έποιήθησαν υπό τοΰ Εΰγενειανοΰ 

κατά μίμησιν τοΰ επιγράμματος τοΰ 'Ρουφίνου Άνθ. Παλ. Ε', 74 (73) 

Πέμπω οοι, 'Ροδόκλεια, τάδε οτέφος άνθεοι καλοΐς 

αυτός ϋφ3 ήμετέραις πλεξά μένος παλάμαις. 

εοτι κρίνον όοδέη τε κάλνξ νοτερή τ ανεμώνη 

καί νάρκισσος υγρός και κνανανγές ΐον. 

ταντα ατεψαμένη λήξον μεγάλανχος έονσα' 

άνθεΐς και λήγεις και σύ και ό στέφανος 

Νικήτας ό Εΰγενειανός ποιητής των Επιγραμμάτων του κ ιό δικός VΛίη. 134. 431 

προσέτι δέ καί τοΰ έπιγράμματος τοΰ Στράτωνος Άνθ. Παλ. ΙΒ', 234 

Εί κάλλει κανχα, γίνωοχ δτι και ρόδον άνθεϊ’ 

άλλά μαρανθέν άφνω σνν κοπρίαις έρρίφη' | κτλ. 

(’Ίδ. καί τά ΰπ5 Ιμοΰ γεγραμμένα έν τφ είρημένφ τόμφ των σ. 396- 

370). Σημειωιέον δέ οτι δ Εΰγενειανός καί έν τφ έπιγράμματι άρ. 2 Λ. 

«Δέχου τό μήλον κτε.» καί έν τφ έπιγράμματι τφ δημοσιευθέντι υπό τοΰ 

Οίΐΐΐ&νοΐΐΐ (ϊδ. ανωτέρω) έχει τον αΰτόν στίχον (3. 2.) 

πλήν άλλά και μάρανσις αντω συντρέχει. 

Ό Οαΐίεινοΐίΐ έν τφ αΰτω περιοδικά» συγγράμματι σ. 218-236 δημο¬ 

σιεύει νέα ποιήματα Θεοδώρου τοΰ Προδρόμου καί Νικήτου τοΰ Εΰγενειανοΰ 

(II. Ρθ65ΐ6 (Β Τεοάοτο Ρτοάτοιιιο 6 άΐ ΝΪ0613, Ειι§·6πί&ηο). Περί τούτων 

θά εί'πω τά δέοντα έν άλλφ τόπφ. Άλλ' εν τφ παρόντι καταχωρίζω τινάς 

μόνον παρατηρήσεις. Έν σ. 220 («Ήρωϊκά»), στ. 3 άντί τοΰ 

μυελόν έκμΰζησας, άτάρ έγχαλάσω ν [$ί ο] νεύρα 

νομίζω ότι γραπτέον είνε χάριν καί τοΰ μέτρου καί τοΰ νοήματος 

μυελόν έκμΰζη σας, άτάρ γε χάλασσας νεΰρα. 

Έν σ. 220, στ. 17 άντί τοΰ 

οΰτε τροφής κατέχω βιοθρέμμονος ούτε τε άλλου 

άναγνωστέον 

οΰτε τροφής μετέχω βιοθρέμμονος οΰτε τευ άλλου 

Πρβ. Όμ. Τ 262 «οΰΥ εύνής πρόφασιν κεχρημένος οΰτε τευ άλλου». 

Αυτόθι στ. 21 ό εκδότης εγραψεν 

ά μφ ιπερ ιτ(ρο)χάη σι, δίνην δ’ οΰκ έστιν άλΰξαι 

άντί τοΰ άμφιπεριτυχάησι. Άλλά προς άποκατάστασιν καί τοΰ όρθοΰ 

τΰπου καί τοΰ μέτρου γράφω 

άμφ ιπερ ιτ<ζρ ο)χάει, δίνην κτέ. 

Τό ρήμα περιτροχάο) άπαντα παρά τφ Καλλιμάχφ "Υμνφ εις Δήλον 28 

«εί δέ λίην πολέες σε περ ιτροχόωσιν άοιδαί» καί έν άδήλφ έπιγράμματι 

Άνθ. Παλ. Ζ' 338,δ «περιτροχάουσι δέ θήρες». Θεόδωρος ό Πρόδρομος 

λέγει αυτόθι 20 κέξ. 

ώς δ’ δτε ρόμβον έ'Θηκεν ένί χθονί νηπίαχος παίς, 

λώρο» δ’ άμφεπάταξεν, ό δ5 άστατέων ύπ’ ανάγκης 

άμφιπεριτ(ρο)χάει, δίνην δ’ οΰκ έστιν άλΰξαι, 

ώς (καί) εγώ κακό τη τι δινεΰομαι, κτλ. 
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Ταΰτα δ’ είνε ειλημμένα παρά τοΰ Καλλίμαχου λέγοντος Έπιγρ. Α', 9-10 \¥Ϊ1. 

οϊ δ" άρ’ υπό πληγήσι θοάς βέμβικας έχοντες 

έ'στρεφον εΰρείη παΐδες ένΐ τριόδου 

Πρβ. καί Άριστοφ. Όρν. 1460-1465. Σχ. «ό δέ βέμβιξ έργαλεΐόν 

έστιν, δ μάστιγι στρέφουσιν οι παΐδες. ή παίγνιον των παίδων, ώς τροχός, δς 

μάστιγι δερόμενος στρέφεται». Ό Θεόδωρος νομίζει δτι είνε τό αυτό παί- 

γνιον των παίδων ό ρόμβος καί ή βέμβιξ. Πρβ. και Σχ.Άπολλ. 'Ροδ. Α ', 1139. 

Αυτόθι στ. 40 αντί τοΰ «άντια» γρ. «άντία». 

Έν δέ ποιήματι τοΰ Εΰγενειανοΰ εις Θεόδωρον τον Πρόδρομον σ. 230, 

στ. 27 φέρεται «ληνός γλευκοδοκή τε τά χείλεα». Γράφε γλευκοδόκη 

καί πρβ. δουροδόκη, ίστοδόκη, καπνοδόκη, ξυροδόκη. Σ. 231, στ. 

88 αντί τοΰ «αυτός Αριστοτέλης τέ περισσονόας» άνάγνωθι «Αριστοτέ¬ 

λης τε περισσόνοος». 

Έν Έπιθαλαμίοις τοΰ αύτοΰ σ. 233, 26-27 έξεδόθη 

έκ τε παρειάδων δέ τόση άπομόργνυται έ'ρση, 

χείλεα δ’ ά'πτους έρωτος άνημμένον άνθρακα μείζω. 

Γραπτέον, νομίζω, χάριν τοΰ μέτρου «εκ τε παρειάων», προσέτι δέ καί 

«χείλεα δ’ άπτει έρωτος κτε». Πρβ. Παΰλ. Σιλεντ. Άνθ. Παλ. Ε', 281 

(280) «έκ γάρ εκείνης | λάθριον είχε κύλιξ πυρ γλυκερών στομάτων». 

Ε. Α. ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΙΣ 

Έν τώ ναώ τοΰ αγίου Γεωργίου τής Σόφιας ύπάρχουσι προς άλλαις 

άρχαιοτέραις καί τοιχογραφίαι τοΰ ΙΕ' αΐώνος μετά μακρά; εγχρώμου Ελλη¬ 

νικής επιγραφής επί τοΰ κονιάματος διηκοΰσης κΰκλφ τοΰ τοίχου. Ό καθη¬ 

γητής κ. Β. Ρΐΐον διαλαβών περί τοΰ ναοΰ τοΰτου έδημοσίευσε καί πανο- 

μοιότυπον τής επιγραφής ταΰτης, ής άνέγνω όλίγας μόνον λέξεις όρθώς 

(ζωγράφου ναοΰ, επισκόπου, την σελήνην παρθένον). 

Ό φίλος διευθυντής τοΰ νομισματικοΰ μουσείου κ. Κ. Κωνσταντόπουλος 

μελετήσας την επιγραφήν κατεΐδεν οτι αΰτη είνε έμμετρος συγκείμενη έκ 

στίχων τριμέτρων ιαμβικών δωδεκασυλλάβοη'. Τρεις δέ τούτων άνέγνω 

όρθώς οΰτο^ς: 

οΰκοΰν νεουργ(εΐ) προσκυνητ(άς) εΐκόν(ας) 

τ(όν) "Ηλι(ον) πρώτιστα τ(ής) δόξ(ης) γράφ(ων) 

καί τ(ήν) Σελήνην Παρθ(έ)ν(ον) συνεγράφων 

παρετήρησε δέ δτι έγράφη συνεγράφων χάριν τοΰ μέτρου αντί τοΰ συγ- 

γράφων, άλλ’ οτι ϊσως έτέθη καί αντί τοΰ συνεγγράφων. Κατ’εμέ ό 

γράψας την επιγραφήν παρέλιπε τό έτερον γ τής λέξεως συνεγγράφων, 

ήτις μόνη αρμόζει εις τό μέτρον. “Ωσαύτως δέ παρατηρώ οτι ουτος έ'γραψεν 

έσφαλμένως καί δόξας αντί τοΰ δόξης. 

Προς δέ τούτοις όρθώς άνέγνω ό κ. Κωνσταντόπουλος καί τινας άλλας 

λέξεις, εΐ καί άμφιβάλλει περί ένίων τούτων. Κατ’ εμέ όρθώς έχουσι μόνον 

αί αναγνώσεις «τοΰ χρωμάτων άνθους» (άλλ’ αί λέξεις αΰται δέν είνε 

τέλος στίχου, ώς νομίζει δ κ. Κωνσταντόπουλος, διότι βλάπτουσι τό μέτρον, 

δπερ είνε τό λεγόμενον των επιγόνων υπό τοΰ ΗϊΠοογο·. ’Ίδ. τάς εμάς «Παρα¬ 

τηρήσεις. κριτ. έρμ. καί μετρ, εις τούς στίχους Νικολάου τοΰ Μουζάλ,ωνος» 

έν τω πρώτω τεύχει τοΰ περιοδικού συγγράμματος, δπερ επιγράφεται «Άκα- 

δή μεια»), Προσέτι δέ«δέ τήν νέαν», «πίστιν», «οΰχ ήττησε ή χρό¬ 

νου φύσις», «ουτος», «τρέφων φλόγα», «των θείων τύπων».(’Ίδ. 

Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπ. τόμ. ΙΑ', σ. 417-420). 

Έγώ παραλείπων τάς έν τή αρχή λέξεις, ών είνε άμφίβολος ή άνάγνω- 

σις, καί άρχόμένος άπό των λέξεων «τοΰ χρωμάτων άνθους» άναγινοό- 

σκω καί συμπληρώ άλλους επτά στίχους προς τοΐς τρισίν, ους άνέγνω δ κ. 

Κωνσταντόπουλος, επισυνάπτω δέ καί τινας παρατηρήσεις κατά τήν επομέ¬ 

νη ν άρίθμησιν των στίχιον: 

Επετηρις: Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος ΙΒ'. 28 
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ΑΡΧΑΓηίηίΤρΦ. 
του χρωμάτ(ων) άνθους δέ τ(ήν) νέαν χάρ(ιν) 

γήρως έ[π]εσκίασε πολλ(ών) ή ρό[σις]. 

επισκόπου δέ [.σέβας] 

πίστ(ιν) (τε) οΰχ ήιτησε[ν] ή χρόνου φυ(σις)· 

5 πόθ(ου) γ(άρ) οΰτος πρό(ς) Θ(εό)ν τρέφ(ων) φλόγ(α) 

και νουν δι’ άρ[σεα>ς προς αυτόν λαμπρΰνων], 

[.βλέπ(ει) 

μή φ(ώς) άπ(ο)στίλβ(ον) τά τ(ών) θεί(ων) τόπ(ων). 

οΰκουν νεουργ(εί) προσκυνηι(άς) εΐκόν(ας), 

10 τον "Ηλι(ον) πρώτιστα τ(ής) δόξ(ας) γράφ(ων) 

καί’τ(ήν) Σελήνην Παρθ(έ)ν(ον) συνε[γ]γράφ(ων) 

άρχαγγέλ(ων) τε, δευτ(έ)ρ(ων) φ[ώτων, δυο] 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. του χρωμάτ(ων) άνθους δέ τ(ή.ν) νέαν χάρ(ιν) 

Πρβ. Ίοΰνκ. παρά Στοβαίω 116,49 «τφ δέ νέφ.,.εδωκεν ό θεός... και 

κάλλος και χάριν έπανθουσαν». Πλοΰτ. ΓΤερ. 16 «ούδ’ ακμή και χάρις 

άνθοόσηςέφ’ ώρα πολιτείας» και 13 «ούτως Ιπανθει καινότης τις 

κτέ.». Σόλ. 19(27), 6 Βίθϊιΐ «χροιής άνθος άμειβομένης». ΑΙσχ. Προμ. 

23 «χροιάς αμείψεις άνθος». Πλοότ. Ήθ. σ. 54Ε «οί γραφείς ανθηρά 

χρώματα καί βάμματα μειγνόουσι» (ΐδ. καί σ. 683 Ε). Αρισταίν. Έπ. Α', 

6 «χρώματα... ανθηρότερα». Λουκ. Νιγρ. 13 «τό ανθηρόν των 

χρωμάτων». 

5 πόθ(ου) γ(άρ) οΰτος πρ{ό)ς Θ(εόν) τρέφ(ων) φλόγ(α) 

Πρβ. έπίγρ. Οοιι§ηγ III, 358,3 

πείθει πόθου φλόξ καί φλογός γράφειν τόπους. 

καί στίχους έν τω 1040 κώδικι τής Εθνικής βιβλιοθήκης (Κατάλ. χειρογρ. 

τής Έθν. Βιβλ. σ. 184) 

δν εκ πόθου ζέοντος ήνθρακωμένον 

καί πίστεως άνωθεν άρραγεστάτης | κτε. 

Αηΐΐι. Οΐιηεί. σ. 58 ΟΗηεΙ-Παραν. «πόθω ζέοντι τω του Δεσπότου 

πυ ρ π ο λοΰ μένος». 

6 καί νουν δάάρ[σεως προς αυτόν λαμπρΰνων] 

Οΰτω, νομίζω, είνε δυνατόν να συμπληρωθή ό στίχος. Πρβ. επίγρ. Οοα§;ηγ 

III, 299,4 κεξ. 

τό πνεύμα §υπών, στήθι τής πόλης άπο· 

τον νουν δέ λαμπρός, φαιδρός ών την καρδίαν, 

ΐθι, πρόβαίνε, φωτί φως προσλαμβάνων, 

προς ναόν αγνόν κτε. 

έτι δέ καί «λάμπρυναν μου την στολήν τής ψυχής» εν τω έξαποστειλα- 

ρίφ «Τον νυμφώνα σου βλέπω». 

7 μή φ(ώς) άπ(ο)στίλβ(ον) τά τ(ών) θεί(ων) τόπ(ων). 

Τό άπο στίλβω μετά αιτιατικής αντικειμένου (ένεργητικώς) φέρεται 

καί παρά Κλήμεντι τω Άλεξανδρεΐ Προτρ. σ. 89, 28 «τής γνωσεως αι 

ακτίνες άνατειλάτωσαν, τον έγκεκρυμμένον ένδοθεν έκφαίνουσαι καί 

άποστ ίλβουσαι άνθρωπον». 

9 οΰκουν νεουργ(εΐ) προσκυνητ(άς) εικόν(ας) 

Συχνόν εινε εν τή εκκλησιαστική καθόλου γλώσση τό ρήμα νεουργεΐν- 

νεουργε ισθα ι. Εις τά έν τω Θησαυρω του Στεφάνου μαρτυρία προσθε- 

τέον καί τό του προκειμένου επιγράμματος καί "Ακάθ. °Ύμν. 22 «χαιρε, δι ής 

νεουργεΐται ή κτίσις». Σημειωτέον δέ δτι ελέχθη καί νέουργός δ νεουρ- 
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γώυ ή νεουργήσας, δπερ δυο μα εν τφ δοκίμω και τφ μεταγενεστέρω ελλη- 

νισμω εχει παθητικήν έννοιαν (δ νεωστϊ πεποιημένος). Έν έπιγράμματι 
Οοιιοηγ III, 298,0 κεξ. φέρεται: 

ναού τό τερπνόν, την θέσιν, το ποικίλου 

υπερφυή τε λ,αμπρότητα πας βλέπων 

τοΰτου νεουργόν ’Άνθιμον, λάτρι, νόει | κτέ. 

10 τον "Ηλιον τής δόξης. 

Ο Χριστός καλείται “Ηλιος τής δόξης, δικαιοσύνης "Ηλιος, 

“Ηλιος τής δικαιοσύνης, "Ηλιος Χριστός, μέγας “Ηλιος, “Ηλιος 

νέος, νοητός Ήλιος κλπ. Πρβ. και μονάς τρισήλιος (δ Θεός), 

τρισήλιος θεό της, τρισήλιον φως (φάος), κλπ., περί ών θά διαλάβω 
αλλαχού διεξοδικώς. 

Ή Θεοτόκος λέγεται Σελήνη και Πανσέληνος. Έν έπιγράμματι 

Οοιι§;ηγ III, 342 «εις την Χρίστου γέννησιν» λέγεται 

Γέννα Σελήνη, “Ηλιος τουναντίον 

έκ τής Σελήνης τίκτεται νΰν φώσφορος. 

Έν τροπαρίω τής δευτέρας στάσεως των εγκωμίων του Μεγάλου Σαβ¬ 

βάτου φέρεται «Δΰνεις υπό γήν, | Σώτερ, "Ηλιε δικαιοσύνης· | δθεν ή τεκοΰσα 

Σελήνη σε | ταΐς λύπαις εκλείπει, | σής θέας στερουμένη». Και εν εμμέτρφ 

έπιγράμματι έν Γεωργιανφ χειρογράφφ περιέχοντι τά Μηναία του ένιαυτοΰ 

μετά 81 μικρογραφιών (πιθανώτατα του ΙΑ' αίώνος) άπαντα (στ. 3 - 6) 

και γάρ νοητός ως πόλος τό βιβλίον 

Χριστόν νοητόν “Ηλιον μέσον φέρει 

και Πανσέληνον τήν τεκοΰσαν Παρθένον 

(ΐδ. Βυζαντίδα τόμ. Β', σ. 465). Σημειωτέον δέ δα έν ίαμβικοϊς στίχοις εις 

τον ναόν τοΰ αγίου Γεωργίου περιεχομένοις έν τφ 1040 χειρογράφφ τής 

Έθν. Βιβλιοθήκης (Αθηνών) λέγεται ήλιος ό βασιλεύς Κωνσταντίνος ό 

Μονομάχος και χρυσή σελήνη ή βασίλισσα Ζωή. (’Ίδ. Κατάλ. χειρογρ. 

τής Έθν. Βιβλ. σ. 185). 

12 άρχαγγέλ(ων) τε, δευτ(έρ)ων φ[ώτων, δυο]. 

Ούτως άναγινώσκω και συμπληρώ τον στίχον. Πρβ. Γρηγ. Ναζ. Ραίτ. 

Οτ. τομ. 36, σ. 364 «δεύτερον δε φως άγγελος τοΰ πρώτου φωτός 

απορροή τις ή μετουσία». Ύπό τοΰ Μητροφάνους Καν. Τριαδ. ήχου β', φδ. 

ζ, τροπ. β καλοΰνται οί άγγελοι «δευτερεύοντα φώτα» και ύπό τοΰ 

Κλημεντος Μην. Νοεμβρ. η'ό αρχάγγελος Μιχαήλ λέγεται «τής Τριάδος 

φώς δεύτερον». 0οιι§·Π}' IV, 143 (Εις τον άγγελον) «Πρώτου φάους ών 
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δεύτερον θειον σέλας». Πρβ. προς τούτοις και Μιχ.’Ακομιν. τόμ. Β', σ. 396 

Λάμπρ. «ή δ’άνθρακώδης ουσία των αγγέλων | κατά μέθεξιν δευτέρως 

πυρουμένη». (’Ίδ. τά γεγραμμένα ύπ’ εμού έν Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπ. τόμ. Α', 

σ. 267-270). Οϊ δ’εν τώ έπιγράμματι δύο αρχάγγελοι εινε ό Μιχαήλ καί 

ό Γαβριήλ. 

Τό έπίγραμμα τοΰ το τό άναφερόμενον εις έργα τέχνης καί παρ' αυτά 

γεγραμμένον υπομιμνήσκει με τά παρ' Εύσταθίω τώ Μακρεμβολίτη Ύσμ. 

καί Ύσμ. Β', 2 κεξ. καί Δ', 4 κεξ. μνημονευόμενα έπιγράμματα. Έν τφ 

δευτέρω βιβλίω περιγράφονται τέσσαρες παρθένοι έζωγραφημέναι. επί τοΰ 

θριγγίου τοΰ κήπου τοΰ Σωσθένους, αϊτινες κατ’ ίαμβειον γεγραμμένον 

υπέρ τάς κεφαλάς αυτών καί εις τέσσαρα τετμημένου, ή σαν 

Φρόνηαις, Ισχύς, Σωφροσύνη καί Θέμις 

(κεφ. 6). Μετά δέ τάς παρθένους είκονίζεται ό Έρως καθήμένος έφ’ ύψηλοΰ 

καί λαμπροΰ δίφρου καί παρ’ αυτόν «δλος στρατός παρειστήκει τφ μειρακίω, 

δλαι πόλεις, χορός σύμμεικτος άνδρών, γυναικών, πρεσβυτών, γραών, μειρά¬ 

κιων, παρθένων, βασιλείς, τύραννοι, δυνάσται κλπ.», έν δέ τφ 12 κεφα?.αίφ 

δηλοΰνται καί τά υπέρ τήν τοΰ μειράκιου κεφαλήν γεγραμμένα. «ίαμβεια 

(δ’ ήν) ούτως έχοντα 

’Έρως τό μειράκιου όπλα, πυρ φέρον, 

τόξον, πτερόν, γύμνωσιν, ιχθύων βέλος». 

Έν δέ τφ τετάρτω βιβλίω περιγράφονται αΐ «έν τώ κήπω γραφαί» 

διαφόρων άνδρών, οΐτινες συμβολίζουσι τάς ποικίλας ώρας τοΰ έτους, έν δέ 

τφ 17 κεφαλαία) ό Κρατισθένης «υπέρ τάς κεφαλάς τών γεγραμμένων άνδρών 

ΐαμβεΐον έν γεγραμμένον όρα' τό δ’ είχεν ούτως 

τούς ανδρας άθρών τον χρόνον βλέπεις όλον». 

Ταΰτα γράφων Ευστάθιος ό Μακρεμβολίτης είχε προ οφθαλμών και 

έργα τέχνης, άτινα ειχον όντως παραπλήσια έπιγράμματα, καί έμιμεϊτο άλλους 

μυθιστοριογράφους περιγράφοντας καί έργα τέχνης (πρβ. Άχ. Τάτ. Β', 6-8). 

Εικόνες δέ γραπταί μετά επιγραμμάτων ύπήρχον καί έν τοϊς άρχαίοις 

χρόνοις. Άρκεϊ νά μνημονευθώσιν αΐ εξής. Γραπτή στήλη Παγασών έν τφ 

μουσείψ Βόλου άρ. 1, ήν περιγράφει ό Α. Άρβανιτόπουλος (Θεσσαλ. μνημ. 

τόμ. Α', Περιγραφή τών γραπτών στηλών Παγασών κτλ. σ. 97-104 καί 

σ. 215-219), μετά εγχαράκτου άβαθώς έξαστίχου έπιγράμματος έν έλεγείοις 

«Λυπρόν έφ’ Ήδίστη Μοίρα ι κτε.». Τά γράμματα διατηροΰσιν ίχνη 

μελαίνης γραφής (Ϊδ. σ. 216). 

Ύπό τοΰ Άρβανιτοπουλου παρεβλήθη τό έπίγραμμα Άνθ. ΙΊαλ. Ζ',729 

«Ευειδής Τριτωνίς κτλ.», δπερ έποίησεν ό Τύμνης. (Περί τών έπιγραμ- 
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μάτων τής Παλατίνης κα'ι της Πλανουδείου Ανθολογίας, ατινα άναφέρονται 

εις γυναίκας Ικ των ώδίνων άποθανούσας, καί όμοιων επί στηλών, ατινα 

συνέλεξεν ο Κ&ί5ε1 καί είτα δ Οοα§;πγ, ε'τι δέ και περί παραπλήσιων 

παραστάσεων επί αναγλύφων επιτύμβιων καί ληκύθων, έγραψεν ό Άρβανι- 

τόπουλος εν Έφημ. Άρχαιολ. 1908, σ. 23-24, καί σημ. 2 καί 1-3). 

Έπί γραπτής στήλης επιτύμβιου ήτο, ώς φαίνεται, γεγραμμένον καί τό 

επίγραμμα τού Πέρσου Άνθ. Παλ. Ζ', 730' (ΐδ. λνίΐαπιοτνίίζ ΗεΙΙ. 

Ο ί ο 1ι 1. II, σ. 110-111). 

Έν Πομπηία ύπάρχουσι τοιχογραφίαι μετ’ επιγραμμάτων, περί ών 

διαλαμβάνει ό Κ&ΐΐ>ε1 Ερ. Ογ. σ. 498-499. Ή πρώτη γραπτή είκών έχει την 

Άφροδίτην καί τόν “Ερωτα παλαίοντα προς τον Πάνα μετά τού επιγράμματος 

(άρ. 1103) «Ό θρασύ [ς] άνθέστακεν "Ερως κτλ.». (’Ίδ. ΕοδοΙιοτ 

Εεχ. ά. ΟγιθοΙι. α. Βδτη. Μγ£ΐιο1. έν λ. Ραπ). Αύτη δ’ή είκών είνε 

παραπλήσια προς τό έν Δήλφ εύρεθέν καί νυν εν τφ Έθνικφ μουσείω κεί¬ 

μενον πλαστικόν έργον, δπερ εΐκονίζει την Άφροδίτην κρατούσαν σάνδαλον, 

τόν Πάνα επιτιθέμενον κατ’ αυτής, καί τόν "Ερωτα άπωθοΰντα τούτον. 

Ή δεύτερα γραπτή είκών εχει τρεις άνδρας, ών δ μέν φαίνεται δτι είνε 

αλιεύς, δ δέ θηρατής, δ δέ δέν δηλούται σαφώς τίνα τέχνην έχει- έπί δένδρου 

δ’ εινε τεθειμένα δίκτυα. Τού δ’ επιγράμματος ελάχιστα μόνον ίχνη γραμ¬ 

μάτων σφζονται, άλλ’ δ ΌίΙίΙιεγ (Ερ. Ττΐαε σ. 10) διεΐδεν δτι είνε τό 

πεποιημένον υπό Λεωνίδου τού Ταραντίνου Άνθ. Παλ. 6, 13: 

ΟΙ τρισσοί τοι ταύτα τά δίκτυα βήκαν ομαιμοι, 

άγρότα Πάν, άλλης άλλος απ’ άγρεσίης' | κλπ. 

’Εν τή τρίτη είκόνι παρίσταται ό “Ομηρος μετά δύο άλιέων, καί εινε 

γεγραμμένος δ στίχος «δσσ’ελομεν, λ]ιπόμεσθα, δσ’ούχ [ελ]ο[μ]εν, 

[φερό μ]εσθα», δν είπον οί άφ’ αλιείας έρχόμενοι παίδες προς τόν “Ομηρον 

έρωτήσαντα αυτούς· «άνδρες απ’ Άρκαδίης θηρήτορες, ή ρ’ έ'χομέν 

τι;» Ταύτα είνε γνωστά έκ τού ΆγώνοςΌμηρου καί Ησιόδου. (Περί δέ τής 

γραφής «δσ’ ούχ» καί τής κοινής «δσα δ’ ούχ» ’ίδ. ΚαΐΕβΙ αυτόθι άρ. 1105). 

Ή δέ τέταρτη είκών έχει τράγον τρώγοντα άμπελον, καί τόν αυτόν 

τράγον βίο: ώθούμενον προς βωμόν, έν φ άνήρ τις έπισπένδει έπί τήν κεφαλήν 

αυτού οίνον έξ έκτεθλιμμένης σταφυλής. Επίγραμμα δ’ έπί τής είκόνος ταύτης 

είνε (μετά τινων διαφόρων γραφών) τό έν τή Παλατίνη Ανθολογία Θ', 75 

φερόμενον Εύήνου τού Άσκαλωνίτου 

Κήν με φάγης ποτι ρίζαν, όμως ετι καρποφορήσω, 

οοοον επισπεϊσαι οοί, τράγε, Θυομένω. 

(Ό δεύτερος στίχος είνε δ έκτος τού επιγράμματος Λεωνίδου τού 

Ταραντίνου Άνθ. Παλ. Θ', 99). 

Επιγραφής δυσανάγνωστου άνάγνωσις. 439 

Επιγράμματα ήσαν γεγραμμένα εις τό στυλοπινάκια τού έν Κυζίκφ 

ναού τής Άπολλωνίδος τής μητρός τών Περγαμηνών Άττάλου καί Εύμένους. 

Τά στυλοπινάκια ταύτα ήσαν 19, περιείχον δέ διαφόρους άναγλύφους μυθο¬ 

λογικά; παραστάσεις, εις ας άνεφέροντο τά επιγράμματα. Ταύτα δέ περιέχονται 

Ιν τφ τρίτφ βιβλίω τής Παλατίνης Ανθολογίας, πλήν τού δέκατου εβδόμου, 

ούτινος έχομεν μόνον τήν ύπόθεσιν. 

Έπί διπτύχου ελεφάντινου τών Βυζαντιακών χρόνων είκονίζονται οΐ από¬ 

στολοι Άνδρέας καί Πέτρος. Ή έμμετρος επιγραφή τού διπτύχου τούτου είνε 

κατακεχωρισμένη έν ΟΙΟ 8784. Ιστορημένα δέ, τουτέστιν εικονογραφημένα, 

Βυζαντιακά χειρόγραφα μετ' έπιγραφών έμμετρων έρμηνευουσών τάς παρα¬ 

στάσεις, είνε γνωστά. Έν δέ τούττον έμνημόνευσα έν τοίς έμπροσθεν. 

Πρβ. προς τούτοις καί τά έν τέλει τού εξής Επιμέτρου κατειλεγμένα 

επιγράμματα. 

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ 

(Φιλολογικά Μελετήματα Β' = Έπεχ. Έτ. Βυζ. Σπ. τόμ. ΙΑ’, σ. 421-448). 

Σ. 431 έν στίχω τής Σαπφούς (Άπ. 4 ΟΐοΗΙ) γράφε «αίψ’ άπυκρύ- 

πτοισι φάεννον είδος» αντί τού έκ τυπογραφικής αβλεψίας τυπωθέντος 

«..άποκρύπτοισι φ. ε.». Προς δέ τό δλον απόσπασμα καί τό 98, 6 κέξ, 

ϋΐοΐιΐ «νυν δέ Λύδαισιν ένπρέπεται γυ να ί|κεσσιν, κτε.» πρβ. καί 

Βακχυλ. Η 27-29 «πεντα έθλο ισ ιν γάρ ένέπρεπεν ώς | άστρων 

διακρίνει φάη | νυκτός δ ιχο μη ν ί δ ο [ ς ε]ύφεγγής σελάνα», καί 

Νικ. Εύγ. Δροσ. 6,420- 1 «γυνή δέ πασών τών καθ’ή μάς καλλιών,; 

ώς ή σελήνη τών προλοίπων αστέρων». 

Σ. 446,3 γράφε «τού έν Κύσει, πολιχνίω τής Άνω Αίγύπτου» αντί 

τού παραδόξως πως τυπωθέντος «Όλυμπία».— Έν τή αυτή σελίδι μετά τόν 

στίχον «τούσδε φέρων πρώτω τφ σοφίης στέφομαι» τού έπιγράμματος 

0ου § ογ III, 322 «Ούκ από πανδήμου κτλ.» προσθετέον τό έκπεσόν 

κατά τήν τύπωσιν: «Τό επίγραμμα τούτο είνε μέρος (στ. 5-10) τού έπιγράμ¬ 

ματος τού Μαριανού Άνθ. Πλαν. Δ', 201 (Εις Έρωτα έστεφανωμένον) 

Που οοι τόξον παλίντονον, οΐ τ άπδ σεϊο 

πηγνύμενοι μεοάτην εις κραδίην δόνακες; 

που πτερά; που λαμπάς πολυώδυνος; ες τί δε τρισοά 

στέμματα χερσιν έχεις, κρατι δ' επ' άλλο φέρεις; — 

Ό δ’ Έρως αποκρίνεται στ. 5- 11 «Ούκ από πανδήμου κτλ.». 

Τό έν σ. 427-428 μνημονευθέν ποίημα Εις κύκνον, οπερ έξέδωκεν 

δ Σ. Λάμπρος, δ δέ λνΐΐαηκηνίΐζ άπέδωκεν εις τόν Μεσομήδη, νομίζω οτι 

Ιποιήθη υπό Συνεσίου τού Κυρηναίου, ώς θά αποδείξω γράφων διεξοδικώς 
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έν άλλω τόπφ. Στ. 2 κάτεχεν άτερ βρόχου Λάμπρ. κάτεχέ ποτέ βρό¬ 

χος λΥϊΙαηι. κάτεχεν άτε βρόχος Ηοπια. ’Ίσως γραπτέον κάτεχε 

βρόχου άτερ. 3 παγόθετον ΰδασιν Λάμπρ. παγόδετος ΰ δ α- 

σιν \νίΙ&Γη. παγόδετον ύδωρ Ηοπια. 6 ήθελε Λάμπρ. έθελε 

\νί1αηι. 11 βαίνει Λάμπρ. βαίνε Ηοτηα. 14 πυρόωντι βολα 

Λάμπρ. πυρόεντι β. λνΐΐ&ηι. πυρόεντι βέλει Ηοτηα (άνευ ανάγκης 

βέλει αντί του βολα). 17 πάλιν Λάμπρ. πάλι Ηοτηει. 20 καί πέτετο 

Λάμπρ. κάπτατο λΥΐΙειιη. κ ά μ π τ α τ ο Ηοτηα. 

Διά του παγόδετον ύδωρ ένόησα: κύκνον εν ποταμω κατεΐ- 

χεν άνευ βρόχου δεδεμένον τό πεπηγός ΰδωρ, καί παρέβαλον τό 

επίγραμμα του "Απόλλωνίδου Άνθ. Παλ. Θ', 244, 5-6 «...ρόος άθρόον 

άφνω | χειμερίη στυγεροί δήσε πάγοιο πέδη». Άλλα πρβ. καί Φίλιπ¬ 

πον Θεσσαλ. Άνθ. Παλ. Θ', 56,1 «"Εβρου Θρηϊκίου κρυμφ πεπεδημέ- 

νον ΰδωρ». 

Προς δέ τό «πυρόεντι βολα» πρβ. (προς τοΐς «ύλήεντι Ζ α- 

κ ΰ ν θ φ», «Π ΰ λ ο ι ο ή μ α θ ό ε ν τ ο ς») καί Στέφ. Βυζ. λ. Επίδαυρος, 

σ. 273 Μεΐηεΐτε «τό γάρ άμπελό εν τ’ Επίδαυρον μετά αρσενικοί 

επιθέτου θηλυκόν έστιν, ώς τό ψ ο λό εν τ ος έχίδνης παρά Νικάνδρφ», 

καί Εΰστάθ. εις Ίλ. σ. 287,31. Λέγων δέ ό Συνέσιος 13-14 «Τιτάν δέ....| 

πυρόεντι βολα» είχε προ οφθαλμών τον Εΰριπίδην λέγοντα ’Ίωνι 1134 

«...ήλιου βολάς». Ποιείται δέ χρήσιν ό αυτός Συνέσιος τής λέξεως βολα 
(δωριστί) καί "Υμν. Γ', 142 «άνέπαυσε βολάν». 

Τό δέ «βαίνε., βήμασι κοΰφοις (11-12) έ'λαβεν ό Συνέσιος 

παρά τοί Εΰριπίδου Τρω. 342 «μή κοίφον αΐρη βήμα» καί Άλκ. 585- 

586 «νεβρός ύψικόμων πέραν | β α ί ν ο υ σ’ έλατάν σφυρφ κούφω»· 

πρβ. καί Σοφ. Άντ. 224 «κοίφον έξάρας πόδα». ’Έχει δέ τό έπίθετον 

κουφος ό Συνέσιος καί εν τοΐς "Υμνοις: Α', 110 «άλμα τι κουφω» 

κατά τον Εΰριπίδην Ήλ. 439 «τον..κοίφον άλμα ποδών Άχιλή» καί 

Γ', 700 «πτερά κοίφα» κατά τον Άνακρέοντα Άπ. 52 (24) Όίεΐιΐ 

«πτερΰγεσσι κοΰφαις». 

Στ. 19 «ό δέ κύκνος άνέθορε».Τό άναθρφσκειν μεταχειρί¬ 

ζεται 6 Συνέσιος καί έν τφ πεζφ αυτοί λόγω, οΐον Περί Βασιλ. 18 (σ. 18 0) 

«άναθορεΐν», Αΐγ. ή περί προν. Β', 1 (σ. 116 0) «ά ν α θ ο ρ ό ν τ ε ς»· 

πρβ. καί Περί ένυπν. 23 (σ. 152 Ο) «π ρ ο ε κ θ ο ρ ό ν τ ο ς». 

Τό δέ «σταχυοτόμφ δ ρ επάνω» (στ. 8-9) ειπεν ό Συνέσιος κατά τον 

Άντίφιλον Άνθ. Παλ. 6, 95, 3 «γαμψόν τε δρέπανον, στάχυ η τόμον 

δπλον άροΰρης». Σημειωτέον δ’ ότι διά τό μέτρον έγένετο χρήσις υπό μέν 

τοί Άντιφίλου τοί σταχυητόμον, υπό δέ τοί Συνεσίου τοί σταχυοτόμφ, 

οΰτος δέ ό τύπος μνημονεύεται |ν τφ Θησαυρφ τοί Στεφάνου έκ τίνος 

άδηλου γραμματικοί. 

Έπίμετρον. 441 

Τον δέ ποταμόν απλώς και τον βρόχον (στ. 1-2) έλαβεν ό Συνέσιος 

παρά τοί Εΰριπίδου Ήλ. 151 κέξ. 

οΐα δέ τις κύκνος άχέτας 

ηοτ α μίοις παρά γ^εν μαο ιν 

πατέρα φίλτατον (άγ)καλεϊ 

δλόμενον δολίοις β ρ ό χ ω ν 

ερκεοιν, κτλ. 

Ποταμοί δέ δηλοίνται ό Πηνειός, ό Πακτωλός, ό Ξάνθος, ό Κάϋστρος, 

ό ’Ίστρος, ό "Εβρος. 

Τό εν άναπαιστικοΐς μονομέτροις ποιημάτων, ώς είνε πεποιημένοι καί 

δυο ύμνοι τοί Συνεσίου, ό τρίτος καί ό τέταρτος, καί εν Δωρική διαλέκτφ, 

ώς πάντες οί ύμνοι αυτοί, άναφέρεται εις κύκνον πεδηθέντα έν πεπηγότι 

ποταμφ, δν ΐδών άμουσος αίπόλος ήθελε νά κόψη την κεφαλήν αυτοί διά 

δρεπάνου. Άλλ’ ο Ήλιος, τουτέστιν ό Απόλλων, ό φιλών διά τό άσμα τον 

ιερόν αυτοί κύκνον, έ'σωσεν αυτόν. ’Έτηξε τον πάγον, έ'πεσεν ό βαίνων 

επ’ αυτοί ποιμήν, καί δ κύκνος άνέπτετο χαίριον. 

Νομίζω δτι ή ύπόθεσις είνε ειλημμένη έξ Αΐσωπείου τίνος μύθου υπό 

του Συνεσίου, δστις έγραψεν αυτήν έμμέτρως καί έμελοποίησεν άμα.Όμολο- 

γεΐται δτι ό Συνέσιος ήσκει μουσικήν, θά δείξω δέ προς άλλοις δτι καί 

Αίσωπείους μύθους ένέτεινεν εις στίχους. "Οτι δέ τό Εις κύκνον ποιημά¬ 

των είνε Αίσώπειος μύθος, δεικνύει κατά τήν γνώμην μου γνωστός Αίσώπειος 

μύθος (άρ. 174 ΟΙιαπτ^Γγ) έ'χων οΰτισς: 

«Άνήρ ευπορών χήνά τε άμα καί κύκνον έτρεφεν, οΰκ επί τοΐς αΰτοΐς 

μέντοι· τον μέν γάρ ωδής, τον δέ τραπέζης έ'νεκεν. έπεί δέ έδει τον χήνα 

παθεΐν έφ’ οίς έτρέφετο, νΰξ μέν ήν καί διαγινώσκειν ό καιρός οΰκ άφήκεν 

έκάτερον. ό δέ κύκνος άντί τοί χηνός άπαχθείς, αδει τι μέλος θανάτου προοί- 

μιον καί τή φδή μηνύει τήν φύσιν, τήν δέ τελευτήν διαφεύγει τφ μέλει. 

Ό μύθος δηλοΐ δτι πολλάκις ή μουσική τελευτής άναβολήν απεργάζεται». 

Ό Συνέσιος λέγει έν Δίωνι 13 (σ. 54 Β) «καί γάρ εί μή τεθήπαμεν τους 

κύκνους, ώσπερ τούς αετούς αίρομένους ύψου υπέρ παν τό όρώμενον, 

αλλά γαννύμεθάγε καί όρόίντες αύτούς καί άκούοντες τής φδής· καί έμοί γε 

έ'νεκα μηδείς ποτέ κύκνων τό έσχατον άσε ι εν. Εΐ δέ βασίλειο ί 

τέ εϊσιν έκεΐνοι καί διαιτώνται παρά τά Διός σκήπτρα, καί τούτους εΐληχέ 

τις θεών έκ Διός γεγονώς καί οΰκ έπαξιοίνται τοί τρίποδος, άετόν 

δέ άμα καί κύκνον γενέσθαι καί τά άμφοΐν έχειν πλεονε¬ 

κτήματα δρνισι μέν ή φύσις ου συνεχώρησεν, άνθρώπψ δ’ έδωκεν 

ό Θεός, οτφ καί έδωκε γλώττης τε εύ ήκειν καί φιλοσοφίας 

έπήβολον είναι». Πρόδηλος είνε ή συνάφεια τοί χωρίου τούτου τοί 

Συνεσίου μετά τοί ποιήματος Εις κύκνον, έτι δέ καί μετά τοί άδεσπότου 
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επιγράμματος Άνθ. Παλ. Ε', 65 (64), δπερ ό δίΑάίπιΐίΙΙβΓ άπέδωκεν εις τον 

Ποσείδιππον ή τον Άσκληπιάδην: 

Αιετός δ Ζευς ήλθεν επ άντίθεον Γαννμήδην, 

κύκνος επI ξανθήν μητέρα τήν 'Ελένης. 

όντως άμφότερ' έστ'ιν άσύγκριτα' των δύο δ’ αϋτών 

άλλοις άλλο δοκεΐ κρεισσον, εμοι τά δύο. 

Τό επίγραμμα τοϋτο νομίζω δτι έποιήθη υπό τοΰ Συνεσίου, έτι δέ καί 

το άδέσποτον επίγραμμα 5Ανθ. Παλ. Θ', 48 

Ζευς κύκνος, ταύρος, οάτνρος, χρυσός δδ έρωτα 

Λήδης, Ευρώπης, \Αντιόπης, Δανάης 

δπερ ίσως άναφέρεται εις εικόνα έχουσαν τον Δία εν μορφή κύκνου, ταύρου, 

σατύρου και χρυσού, και γυναίκας τάς εν τω δευτέρω στίχω μνημονευομένας. 

Παραβάλλω δέ προς τό επίγραμμα τούτο τό έν τή Πλανουδείω Ανθολογία 

Δ', 76 μονόστιχον επίγραμμα τού Συνεσίου, τό γεγραμμένον εις πίνακα 

εΐκονίζοντα τούς τρεις Τυνδαρίδας: 

ΟΙ τρεις Τυνδαρίδαι, Κάστωρ, *Ελένη, Πολυδεύκης 

και τό μονόστιχον επίγραμμα τού αυτού τό ποιηθέν εις εικόνα τής αδελφής 

τοΰ ποιητού Στρατονίκης, δπερ φέρεται έν τή αυτή Ανθολογία Δ', 79 καί 

Έπιστ. 75 τού Συνεσίου: 

Της χρυσής εΐκών ή Κύπριδος ή Στρατονίκης. 

Τούτο δ’ έποίησεν ό Συνέσιος κατά τό επίγραμμα τού Άσκληπιάδου 

ή τοΰ Ποσειδίππου Άνθ. Πλαν. Δ', 68: 

Κύπριδος δ,δ’ εΐκών φέρ* ίδώμεθα μη Βερενίκας' 

διστάζω ποτέρα φή τις όμοιοτέραν. 

Περί άλλων αδέσποτων επιγραμμάτων καί ποιημάτων, άτινα δύνανται, 

ως νομίζω, να άποδοθώσιν εις τον Συνέσιον, θά γράψω διεξοδικώς έν ΐδίφ 

περί τής ποιήσεως αυτού διατριβή. 

Ε. Α. ΠΕΖΟΠ0ΥΛ02 

ΔΑΝΙΗΛ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΤΙΤΩΡ 

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΤΟΥ ΜΥΣΤΡΑ 

Κατά τάς έν έ'τει 1935 γενομένας υπό τήν διευθυνσίν μου εργασίας 

άναστηλώσεως καί συντηρήσεο)ς των βυζαντινών μνημείων τού Μυστρά έξε- 

τελέσθη μεταξύ ά'λλων καί μικρά τις έκσκαφή κατά τήν ανατολικήν καί τήν 

βόρειον πλευράν τού ναού των Άγ. Θεοδώρων τού Βροντοχίου, προς τον 

σκοπόν τής άπομακρύνσεως των πέριξ τού μνημείου τούτου κατά καιρούς 

σωρευθέντων χωμάτων, άτινα έ'πνιγον αυτό παραμορφοΰντα καί τάς αναλο¬ 

γίας του. Όμοίαν σκαφικήν έργασίαν, αλλά κατά τήν νοτίαν πλευράν τού 

ναού, εΐχεν έκτελέσει τω 1907 καί ό κ. Αδαμάντιου καθ’ήν, ώς αναφέρει έν 

τή σχετική εκθέσει του1, εΰρέθη «σειρά τάφων πληρών οστών παρατετειχι- 

σμένων εις τήν Ν. πλευράν τού ναού». 

Κατά τήν ήμετέραν σκαφήν εύρέθησαν καί πάλιν τάφοι, οΰτοι όμσις 

ούχί μεμονωμένοι αλλά συσσωματωμένοι εις ορθογώνιον συγκρότημα, δπερ 

προσκολληθέν επί τής Β Α γωνίας τού ναού περιεβάλλετο κατά τάς τρεις 

αυτού έλευθέρας πλευράς υπό παχέος (0.75) τοίχου (είκ. 1). Τό ταφικόν 

λοιπόν αυτό συγκρότημα, διαστάσεων 3.50x7,05, περιλαμβάνει πέντε έν δλφ 

ορθογώνια διαμερίσματα διατεταγμένα καθ’ δν τρόπον δεικνύει ή κάτοψης 

(είκ. 1), ήτοι τρία μέν προς άνατολ,άς, δύο δε προς δυσμάς αντιστοιχούντο 

προς τά δύο ανατολικά, τού τρίτου καταλαμβανόμενου υπό τής βορείου 

εισόδου τού ναού. Καί τά πέντε διαμερίσματα έ'χουσι σχήμα ορθογώνιον 

έπίμηκες διευθυνόμενον προς άνατολάς, είναι δ’ έκτισμένα διά κοινής τοιχο¬ 

ποιίας παραμεμιγμένης μετά τεμαχίων πλίνθων καί καλύπτονται διά κτιστής 

καμάρας, ήτις εις τά πλεΐστα έχει καταπέσει. Καί τό μέν πλάτος τών διαμε¬ 

ρισμάτων είναι εις πάντα περίπου τό αυτό ήτοι 0.62 έως 0.65, ωσαύτως δέ 

καί τό ύψος (κούφωμα 1.80 μ. είκ. 2)· τό μήκος του όμως διαφέρει- διότι, 

έν φ τών δύο δυτικών είναι 1.90, τών τριών ανατολικών φθάνει τά 2.95 μ. 

Άξιον δέ σημειώσεως είναι δτι εντός μέν τών ανατολικών διαμερισμάτων 

εύρέθησαν σεσωρευμένα πολλά ανθρώπινα οστά, έν φ εντός τών δυτικών 

δλίγα μόνον τεμάχια οστών συνελέγησαν. Βασιζόμενοι λοιπόν άφ’ ενός μέν 

εις τάς διαστάσεις άφ’ ετέρου δ’ εις τό πλήθος τών οστών δυνάμεθα τά μέν 

δυτικά διαμερίσματα νά χαρακτηρίσω μεν ώς τάφους, τά δέ ανατολικά ως 

χωνευτήρια, ήτοι οστεοφυλάκια, εις α κατετίθεντο μετά τήν ανακομιδήν τά 

1 Πρακτ. Άρχ. Έταιρ. 1907 σ. 134. 
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οστά ιών εν τοις πέριξ τοΰ ναοϋ τάφοις θαπτόμενων μοναχών. Προς τον 

σκοπόν μάλιστα τούτον ήσαν τά χωνευτήρια έφωδιασμένα καί δι3 ορθογω¬ 

νίων στομίων, διαστάσεων 0.62X0.40, άιινα έσχηματίσθησαν διακοπείσης 

τής καμάρας $ν τώ μέσφ τοΰ μήκους της και καλυφθείσης δι3 οριζοντίων 

7 , 

% 

μαρμάρινων πλακών πάχους 0.08 (εΐκ. 2), ών σώζονται τινες εΐσέ.τι κατά 

χώραν. Ή άνω επιφάνεια των πλακών τούτων ευρίσκεται εις την στάθμην 

τοΰ έσωτερικοΰ δαπέδου τοΰ ναοΰ, έν φ τό περιτείχισμα ύψοΰτο κατά 0.35 

σχηματίζον είδος τι πεζουλλίου. Είναι λυπηρόν ότι έν τοΐς τάφοις οΰδέν 

άλλο εύρημα έγένετο πλήν δυο τορνεσίων, άτινα έν τοΰτοις άρκοΰσι διά νά 

χαρακτηρίσωσι την παλαιότητα των κτισμάτων τούτων. 

’Έξωθεν ακριβώς τής δυτικής πλευράς τοΰ ταφικοΰ συγκροτήματος 

(εΐκ. 1, α) εΰρέθη εις βάθος ενός περίπου μέτρου κάτωθεν τοΰ δαπέδου τό 

έναντι είκονιζόμενον, πλήν δυστυχώς τεθραυμένον μαρμάρινον γλυπτόν 

(εΐκ. 3). ’Έχει δε τοΰτο μήκος μέν σφζόμενον 0.60 τομήν δέ λοξότμητον 

(εΐκ. 4), ήτις λόγφ τής προς τά όπισθεν μειώσεως τοΰ πάχους, ήν δεικνύει, 

και τής ανωμάλου εργασίας τής άνω επιφάνειας έν άντιθέσει πρός τήν 

λειοτάτην κάτω επιφάνειαν, μαρτυρεί ότι προέρχεται αναμφίβολος έκ τέμπλου 

ναοΰ. Άπετέλει δέ μάλιστα τό έξεταζόμενον τεμάχιον τό αριστερόν άκρον τοΰ 

τέμπλου τοΰτου' διότι φέρει αριστερά λεΐον περιθισριον (εΐκ. 3) καί τήν 

αρχήν επιγραφής, περί ής κατωτέρω. 

Έπι τής λοξής επιφάνειας τοΰ μαρμάρου υπάρχει αριστερά μέν ελαφρώς 

άνάγλυπτον κόσμημα έκ συμπλεκόμενων ανθεμίων μέ κουφίζοντα στοιχεία, 

μεθ’ δ ακολουθεί δίσκος κυκλικός πεποικιλμένος διά πλοχμών καί μετ’ αυτόν 

ρομβοειδές τι κόσμημα (εΐκ. 3), οΰτινος καί τό έσωτερικόν καί τά κατά τάς 

έ'ξω γιονίας τρίγωνα πληροΰνται δι’ άνακαμπτομένων ήμιανθεμίων. 

Ή έργασία τοΰ κοσμήματος είναι λεπτοτάτη ή δέ πυκνότης αύτοΰ καί 

ή μικρά κλίμαξ τής έκτελέσεως ιδιάζει μάλλον εις χειροκέντητα κοσμήματα 
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ή εις μαρμάρινα γλυπτά. Την μεγαλύτεραν συγγένειαν προς τό ήμέτερον ώς 

πρός τε την τεχνικήν και έν μέρει ώς πρός τό θέμα παρουσιάζει έκ των έν τω 

Εϊκ. 3. Τό ευρεθέν άνάγ?ιυπτον τεμάχιον τοΰ τέμπλου. 

μουσείω Μυστρά άποκειμένων γλυπτών τό φέρον τά συμπιλήματα τής Ισα¬ 

βέλλας δε Ι,ιΐδί^ηαη1- (Ζαμπέα ντε Λεζινάω), δπερ δμως χρονολογείται από 

του τέλους τοΰ 14ουαίώνος, εν φ τό ήμέτερον κόσμημα είναι κατά έ'να τουλά¬ 

χιστον αϊώνα προγενέστερον, ώς άποδεικνΰει ή έπΐ τής 

άνω αυτού φας κεχαραγμένη εις Ιαμβικούς τριμέτρους, 

κολοβή δυστυχώς, επιγραφή, έχουσα οΰτω (εικ. 4). 

'Ο θειος οντος άνεγήγερται δόμος' 

τών Θεοδώρων Δανιήλ, Παχωμίω’ 

Ζχειν μονα[χοΐς(;)... 

ύψος γραμ. 0.025. 

Έκ τής επιγραφής ταύτης διδασκόμενα α) δτι τό περιγραφέν έπιστυλιον, 

δπερ, ώς έδείξαμεν, προέρχεται εκ τέμπλου, ανήκει εις τό εικονοστάσιον αΰτοΰ 

τούτου τοΰ ναοΰ τών ΓΑγ. Θεοδώρων και β) δτι κτίτορες τοΰ ναού τοΰτου 

^Ο^ΙοεονΤΟΕ^Ν€ΓΜΓεΓΤ7ίΙ^ΟΜΟ[·ΤώΤΓθ£0Ί^ί^Ρ^Ν·ΛΆΝΙΗΛπΑ7:^Μΐω·εΧ€ΙΝΤϊθκΚ 

ήσαν δυο: ό Δανιήλ και ό Παχώμιος, ών τά ονόματα έκφέρονται ενταύθα, 

χάριν τοΰ μέτρου, άπροθέτως και διά δοτικής. 

Έπιστεΰετο μέχρι τοΰδε δτι μόνος κτίτωρ τοΰ ναοΰ τών 'Αγ. Θεο¬ 

δώρων ήτο ό πολύς αρχιμανδρίτης και μέγας πρωτοσύγκελλος Πελοποννήσου 

Παχώμιος, τό θαΰματών Δωριέων κατά τήν εκφρασιν τοΰ Μανουήλ 

Φιλή2, αυτός εκείνος, οστις εις τά επί τών τοίχων τοΰ Ν Δ παρεκκλησίου τής 

Παναγίας Όδηγητρίας τοιχογραφημένα χρυσόβουλλα τοΰ Ανδρονίκου τοΰ Β' 

1 "Ορα εικόνα παρά Μ ί 11 β ί, Βιιΐΐ. άε Οογγ. Ηεΐΐέπΐηαε 1906 σ. 453 καί έν 

Μοπιαπιεπίβ Βνζ. <3ε ΜϊδΙτα, Ρ&τίδ 1910 πίν. 581, 3. 

2 ΜίΙΙβΓ, Μ&ηιιβίίδ Ρΐιίΐαε Ο&ΓΟίίπΒ τόμ. Α' σ. 279. 

Είκ. 4. Τομή 
τοΰ γλυπτοδ. 

1 4 

επανειλημμένως 1 άναφέρεται ώς κτίτωρ τοΰ ναοΰ τής Παναγίας (Αφεντικού). 

Έβασίζετο δέ ή γνώμη αΰτη επί σημειώματος τοΰ ύπ άρ. 708 ελληνικού 

χειρογράφου κώδικος τής Έθν. Βιβλιοθήκης τών Παρισίων2 τοΰ περιέχοντος 

ομιλίας Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου εις τινα Ιωάννη ν καί γραφέντος <’κελεν- 

σει μεν και έξόδφ τον ηανοοιωτάτον καθηγουμένου τής πανοέτττον μονής 

τών αγίων και θαυματουργών Θεωδώρων τον Βροντογίον, χειρί δέ εντελούς 

νομικού Βαοιλάκη έν ετει ζωδ' (1296) ίνδ. θ’ κλπ»- διότι εν τφ ύπ’άριθμ. 

223α'Ρ φΰλλω τοΰ μνημονευθέντος κώδικος άναγινώσκονται είκοσι πέντε 

στίχοι τοΰ είρημένου Βασιλάκη αφιερωμένοι εις τον δαπανήσαντα χάριν τοΰ 
κώδικος ηγούμενον Παχώμιον, ών ή άκροστιχίς λέγει «Παχωμίφ Βρον- 

τηχίτη Βασιλάκης». Έν τοίς στίχοις λοιπόν τούτοις, οΰς έδημοσίευσε 

πρώτος ό αείμνηστος Σπ. Λάμπρος3, λέγεται καί τοΰτο (στ. 11) «ό Βρον- 

τοχίου Παχώμιος, φ βίβλος νυν έγράφη μοι, ναόν άρας έκ 

βάθρων...» 'Όθεν δικαίως έθεωρήθη υπό τοΰ Μΐΐΐεί;4, ό μέν Παχώμιος 

ώς κτίτωρ τοΰ ναοΰ τών 'Αγ. Θεοδώρων, ό δέ ναός ώς άνεγερθείς μικρόν 

προ τοΰ 1296, έτους καθ’ δ έγράφη ό μνημονευτείς παρισινός κώδιξ. 

Άλλ’ ήδη ή εύρεθεΐσα επιγραφή αναφέρει πρός τω Παχωμίφ καί έτε¬ 

ρον κτίτορα τών 'Αγ. Θεοδώρων, τον Δανιήλ, τούτον δέ μάλιστα πρώτον. 

Τί πρέπει εντεύθεν νά συμπεράνωμεν; Αναμφίβολος δτι ό Δανιήλ ούτος 

θά ήτο ηγούμενος τοΰ Βροντοχίου προ τοΰ Παχωμίου καί δτι ό ναός τών 

'Αγ. Θεοδώρων θά ήρξατο οϊκοδομούμενος υπό τοΰ Δανιήλ, θανόντος δ’ αύτοΰ 

προ τής περατώσεως τοΰ ναοΰ, θά έτελείωσε τό κτήριον ό Παχώμιος, ολίγον 

προ τοΰ 1296, οπότε έγράφη τό ποίημα τοΰ Βασιλάκη, οστις, θέλων προ¬ 

φανώς νά κολακεύση τον πολύν Παχώμιον, αυτόν μόνον αναγράφει ώς «τον 

ναόν άραντα». 

Διά τής νέας λοιπόν επιγραφής μανθάνομεν καί τό όνομα τοΰ αμέσως 

προ τοΰ Παχωμίου διατελέσαντος ηγουμένου τής μονής τοΰ Βροντοχίου 

Δανιήλ, ώς διά τοΰ υπέρ τήν θύραν τοΰ ΝΑ παρεκκλησίου τοΰ Αφεντικού 

γραπτού συμπιλήματος5 έδιδάχθημεν τό όνομα τοΰ κατά τό 1366 χρηματί- 

σαντος ηγουμένου τής αυτής μονής Κυπριανού, οστις διετήρησε τού αυτούς 

καί ό Παχώμιος τίτλους τοΰ αρχιμανδρίτου καί μεγάλου προιτοσυγκέλλου 

1 Χρυσόβουλ?ιον Ανδρονίκου Παλαιο^ογου (1314-1315) ΜϊΙΙεΙ ΒΟΗ 1899,102. 

Χρυσόβουλλον Άνδρ. Παλαιολ. Φεβρ./1320 Μ ΐ 11 β ί Ένδ’άν. σ. 113σ τ. 15. Χρυσό- 

βουλλον Ανδρονίκου Πσ^αιολόγου Σ&πχ. 1322 ΜΐΙΙεί ’Ένδ’ άν. 115 στ. 2. Πβλ. καί 
Ζ η σ ί ο υ, Σύμμικτα ΆΟηναι 1892 σ. 45 - 63. 

2 Ο ιη ο η ί, Ρ&ο-Ηΐιηϊΐέδ άιι IX 3ΐι XIV 5. Ρ3ΓΪ3 1891 σ. 14 τής εισαγωγής. 

3 Νέος Έλληνομνήμων Δ' 160 α (1907). 

1 Βιιΐΐεΐϊπ ΟΓΐΐΐηιιβ τόμ. 1 (2α σειρά) 1895 σ. 717, ωσαύτως Ι,ε πιοηΒεΙάτε άε Ό&- 

ρΐιπί, Ρ&ΓΪ3 1899 σ. 50 σημ. 1. 

6 Μ ϊ 11 ε ί, ΒιιΙΙ. άε Οογγ. Ηεΐΐέπϊηαε 1899 σ. 120, ΧΓ. 

0 Μ ί Ιτ 1 ο δ ί ο 1ι - Μ α 11 θ γ, ΑοΙ& εΐ άΐρ1οπΐ3ΐ3 1, 480, 
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Κατά ταΰτα ή χρονολογική σειρά των ηγουμένων και τής οικοδομής των εν 

τή μονή Βροντοχίου κτηρίων δΰναται νά συνοψισθή ώς εξής: 

Περίπου 1290: Ηγούμενος Δανιήλ: Έναρξις οίκοδομίας ναού 'Αγ. Θεοδώρων. 

» 1295: Ηγούμενος Παχώμιος: Περάτωσις του ναοΰ των "Αγ. Θεο- 

δαδρών, προσθήκη νάρθηκος και κατασκευή του μαρμάρινου 

τέμπλου. 

» 1310: Ηγούμενος Παχώμιος: Άνέγερσις ναοΰ Παναγίας Ό δη γη - 

τρίας (Αφεντικού). 

» 1366: Ηγούμενος Κυπριανός: Προσθήκη νοτίων και βορείων πα¬ 

ρεκκλήσια) ν Αφεντικού. 

Προσθέτω εν τέλει δα έσφαλμένως ύπέλαβεν ό δίπιοΐτ ή δτι ό εν 

Μυστρα ναός των 'Αγ. Θεοδώρων «χαρακτηρίζεται εν τινι χρυσόβοΰλλω 

ρητώς ώς του Βροντοχίου»· διότι τό μέν εις τον εν Μυστρα ναόν των "Αγ. 

Θεοδώρων άναφερόμενον τμήμα χρυσοβοΰλλου του Αφεντικού οΰδόλα>ς 

ποιείται μνείαν του Βροντοχίου1 2, δ δέ εν δυσίν άλλοις χρυσοβοΰλλοις του 

αΰτοΰ ναοΰ μνημονευόμενος ναός των 'Αγ. Θεοδώρων3—ον προφανώς υπο¬ 

νοεί δ δΐπιοίε4 — δεν είναι ό εν Μυστρα, άλλ’ομώνυμον «μετόχιον έπιλεγό- 

μενον του Βροντοχίου» καταλεγόμενον εν τοΐς χρυσοβοΰλλοις μετ άλλων 

μακρινών κτημάτων τής Μονής, Εις τό αυτό λάθος υπεπεσε παλαιοτερον και 

ό Λάμπρος5, δπερ διώρθωσεν ήδη δ Στέφ. Δραγοΰμης6 *. 

Τέλος επί τή ευκαιρία σημειώ, δτι ή αληθής έπίκλησις τοΰ έν Μυστρα 

ναοΰ είναι "Αγιοι Θεόδωροι καί ούχί "Αγιος Θεόδωρος, ώς επανειλημμένα^ 

τον άποκαλει εις τάς εκθέσεις του ό κ. Αδαμάντιου \ βασισθεις προφανώς 

έπι τής εσφαλμένης άναγνώσεως τοΰ Οίηση!8, ήν δμως διώρθωσεν αμέσως 

ό Λάμπρος9. 

ΑΝΑΣΤ. Κ. ΟΡΛΑΝΛΟΣ 

1 ΜΪ51γ3, είπε ππΗβΙ&ΗβΓίϊοΙιβ Κ.ιιίιιεη$ΐ3<1ΐ. \νίβ« υπ<1 Εείρζΐ§; 1910 σ. 88. 

2 Μίΐΐβί, Βπΐΐ. Οογγ. Ηεΐΐεπϊφιε 1899 σ. 118, VI. 

:ι Μ ϊ 11 ε I, έ. ά. σ. 103, 25-110, 37. 

* Ένθ. άν. ίδίμ σελ. 102. 

6 Ν. Έλληνομνήμων Α, (1904) 332. 

• ΆΟηνά, XXI (1909) σελ. 303. 

> Ποακτ. Άρχ. Έταιρ. 1906, 173-1907, 129-139 1908, 122-129. 

8 Ρ3ο- βίπιΐΐέδ κλπ. σ. 14. 

Ν. Έλληνομνήμων Α, (1904) 331 οημ. 2. 

ΤΟ ΜΟΛΥΒΔΟΒΟΥΛΛΟΝ 

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΥ 

Τό άπεικονιζόμενον ενταΰθά βυζαντιακόν μολυβδόβουλλον, προερχόμενου 

εκ τής συλλογής ΚοΙΗη-Ρβα&πίεηί, έδημοσιεΰθη καί άπεικονίσθη τό πρώ¬ 

τον υπό τοΰ Ο. 3οΗ1ιιγπ1)6Γ£6γ έν τφ Μΐΐδέβ Ατοΐιέοΐοοίφίο τοΰ 1877. 

Είκ. 1. Τό μολυβδόβουλλον τοϋ μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Ιακώβου. 

Έπι μέν τής εμπρόσθιας δψεως φέρει τήν Θεοτόκον καί τον άγιον Δημή- 

τριον ίσταμένους άντωποΰς καί δεομένους, άνω δέ έν τφ μέσω προτομήν 
τοΰ Χριστοΰ εΰλογοΰντος δι’ άμφοτέρων τών χειρών, επί δέ τής οπίσθιας 
τήν εξής επιγραφήν: 

+ 1 ΑΚοΒ 
ΒΟφΡΑΓΙΟ 

ΜΑΘ600ΑΛΟΝI 

ΚΗ06ΧΧΡΙ0Τ0 

Τ 6Κ80ΑΝΚΑΙ 
Τ Ο Ν Μ Α ΡΤ Υ 
ΡΑΦ6Ρ6I 

+ 

Τήν έπιγραφήν ταΰτην διαγνούς ώς έμμετρον καί άποτελουμένην έκ 
δυο τρίμετρων στίχων ιαμβικών 6 ΕΤοεΙιηβΓ, άνεδημοσίευσεν έν τή συλλογή 
αύτοΰ τών εμμέτρων επί μολυβδοβοΰλλων επιγραφών χ. Οΰτος προσπαθήσας 

1 ΡτοεΙιηεΓ, Βαίΐεε τηείπηυβδ, Αηηυαίτε άε 13 δοείέίέ άεδ &ηίίηυ3ίΓ65 <1ε Ρτ&πεε, 

1882 σ. 50 άριθ. 35. 
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, 2τος ΙΒ'. 29 
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νά διορθώση την ανωμαλίαν, άντι ΘβοοΑΛοΝίκποβχ εν τφ τριτω και τεταρτω 

στίχφ τής επιγραφής άνέγνω ΘβοΟΑΛοΝίκεωο, ουτω δε συνεπληρωσε την 

ολην επιγραφήν. 

Ιακώβου οφράγιομα Θεοοάλονικέως 

Χριστοτεκοΰσαν καί τον μάρτυρα φέρει. 

Ό 8ο1ι1ιιηιΐ36Γ§;εΓ όμως άναδημοσιεύσας το μολυβδόβουλλον έν τή 

5ϊ^ΐ11οοΓΕρ1ιΐθ άβ Ι’ΒπιρίΓβ ΒγζαηΙ:ΐη (σελ. 105-106) δεν αποδέχεται την 

διόρθωσιν τοϋ ΕϊοεΙιηοΓ και επιμένει δτι τα δυο μετά την λέξιν ΘβοΟΑΛΟ- 

ΝΙΚΗΟ γράμματα 6Χ δέον ασφαλώς νά συμπληρωΰώσιν έξ(άρχου). Είναι 

δμως παράδοξον δη ό 8ι±1αιη6εΓο;εΓ παρεΐδεν δτι το δεύτερον έκ των δύο 

γραμμάτων δεν είναι Ξ αλλά X, ώστε ή συμπλήρωσις αΰτοΰ έξ(άρχου) 

νά καθίσταται αδύνατος. 

Ό ΕτοεΕιιετ, επανερχόμενος βραδύτερον είς την επιγραφήν τοΰ μολυ- 

βδοβούλλου, (Αηπιιαΐτε 1884 σελ. 316 σημ. 2) παρατηρεί δτι δέον ν’ άνα- 

γνωσθή τό τέλος τοΰ πρώτου στίχου Θεσσαλονίκης αντί τοΰ πρότερον 

ύπ’ αΰτοΰ προταθέντος Θεσσαλονικέως. 

Τδ μολυβδόβουλλον τοΰ μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Ιακώβου άπησχό- 

λησε και τόν Ν. Βέην \ δστις δσον μέν αφόρα την άνάγνωσιν τής επιγραφής 

είναι λίαν επιφυλακτικός νομίζων οτι πρέπει νά επανεξετασθή τό πρωτότυπον 

τοΰ μολυβδοβούλλου, διότι τό πανομοιότυπον, δπερ δημοσιεύει ό δοΐιίαιη- 

1)6Γ^6Γ δεν φαίνεται είς αυτόν σαφές και βέβαιον, δσον αφόρα δμως την 

χρονολογικήν αΰτοΰ κατάταξιν παρατηρεί δτι ή γνώμη τοΰ δοΙιΙιιηιβετ^οΓ 

(8ί§ί1. σελ. 105) δτι ό Ιάκωβος διετέλεσε μητροπολίτης Θεσσαλονίκης από 

τοΰ 1300 μέχρι τοΰ 1322 δεν είναι ακριβής, διότι οΰτος κατείχε τόν θρόνον 

Θεσσαλονίκης καί προ τοΰ 1300. Γοΰτο εξάγεται έκ τίνος «γράμματος 

παραδοτηρίου» άποκειμένου εν τοϊς άρχείοις τής άγιορειτικής μονής 

Ζωγράφου εκδοδέντος υπό τοϋ μητροπολίτου Ιακώβου και φέροντας τήν 

υπογραφήν «*{* ό ταπεινός μητροπο?άτης θεοοαλονίκης, υπερτιμάς καί έξαρχος 

πάσης Θετταλίας ’Ιάκωβος, μηνί Μαΐφ Ινδικτιώνος δωδεκάτης τον ,ςωζ' έτους 

από θεμελιώοεως κόομου», δπερ αντιστοιχεί προς τό 1299 μ.Χ. Τό ανωτέρω 

γράμμα παραδοτήριον έδημοσιεύθη έν Παραρτήματι τοΰ ΙΓ' τόμου 

των Βυζαντινών Χρονικών Πετρουπολεως 1907 σ. 34 κ. ε. άριθ. XVI. 

Τελευταίος έπελήφθη τής άναγνώσεως τής επιγραφής ό πατήρ V. Εαιι- 

χ&ιϊ εν τή συλλογή αύτοΰ τών εμμέτρων επιγραφών επί βυζαντινών μολυβδο- 

βούλλων 2. Οΰτος παρατηρεί δτι τό είκονογραφικόν θέμα τοΰ μολυβδοβούλλου 

(Ή Θεοτόκος καί ό άγιος Δημήτριος δεόμενοι προ τής προτομής τοΰ Χριστοΰ) 

1 Ν. Βέη, Διορθώσεις βυζαντινών μολυβδοβούλλων, ΙοιίΓη&Ι ίπίβη. ά’ΑιχΙι. Νιιπιί- 

δΐη&ΐΐηιχβ τόμ. XIII, 9, 10 άρ. 11. 

5 V. 1,6 0 γθ η ί, Βιιΐΐβδ πιβίηφίβδ. Ελληνικά τόμ. Δ' σελ. 341. 
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καί ό ρυθμός τών γραμμάτων τής επιγραφής αΰτοΰ επιτρέπουσι ν’ άποδώ- 

σωμεν τό μολυβδόβουλλον εις τόν μητροπολίτην Ιάκωβον, δστις, ώς καί 

ανωτέρω έλέχθη, προΐστατο τής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης περί τά τέλη τής 

δεκάτης τρίτης καί τάς άρχάς τής δεκάτης τετάρτης εκατονταετηρίδας.Ωσαύτως 

παρατηρεί δ πατήρ Εαυτεπί δτι τό τέλος τοΰ πρώτου στίχου τής επιγραφής 

παρουσιάζει σοβαρόν ανωμαλίαν, ήτις δεν είναι δυνατόν νά διευκρινισθή 

κατά τρόπον οριστικόν. Απορρίπτουν τήν άνάγνωσιν τοΰ 8ο1ι1ιιπι66Γ§;εΓ: 

Θεσσαλονίκης έξ(άρχου), διότι κατά τά τέλη τής δεκάτης τρίτης καί τάς 

άρχάς τής δεκάτης τετάρτης εκατονταετηρίδος άσφαλώς δεν είναι δυνατόν νά 

έχω μεν έξαρχον Θεσσαλονίκης, προσπαθεί, υπό έπιφύλαξιν πάντοτε, νά έξεύρη 

άλλην τινά λύσιν τής άναγνώσεως τοΰ τέλους τοΰ πρώτου στίχου τής εμμέτρου 

επιγραφής. 

Επειδή ό μητροπολίτης Θεσσαλονίκης έφερε τόν τίτλον έξαρχος 

πάσης Θεσσαλίας, ό Επατεπί: νομίζει δτι έν τω μολυβδοβούλλφ δέον 

ν’ άναγνωσθή Θεσσαλών έξ(άρχου), θέλων δέ νά έξηγήση τήν ανωμα¬ 

λίαν ήν παρουσιάζει τό θθοοαλονικηο θχ άποδίδει τό πράγμα εις σφάλμα 

γραφικόν τοΰ χαράκτου, δστις άπατηθείς, άντί νά χαράξη Ιν τφ βουλλωτηρίφ 

Θ800ΑΛΩΝ μετέβαλε τό εθνικόν είς τό όνομα τής πόλεως (= ©θοοαλονικηο). 

Επειδή όμως καί μετά τήν διόρθωσιν αΰτοΰ ό πρώτος στίχος άποτελεΐται 

εκ δεκατριών συλλαβών: Ιακώβου σφράγισμα Θεσσαλών έξ(άρχου), 

ό Ε&ατβηΙ, θέλων νά συμβιβάση τά πράγματα, νομίζει δτι ό συνθέσας τήν 

έμμετρον επιγραφήν έθεώρησε τά δύο πρώτα γραμματα Ια τής λεξεως 

Ιακώβου ώς μίαν συλλαβήν. 

Καίτοι ό ΐΑΐΐΓβηί μετ’έπιφυλάξεως διετύπωσε τά επιχειρήματα αΰτοΰ, 

διά νά απόδειξη δτι δέον ό πρώτος στίχος ν’άναγνωσθή Ιάκωβου σφρά¬ 

γισμα Θεσσαλών έξ(άρχου) έν τούτοις πρέπει νά παρατηρήσω μεν δτι 

ταΰτα έστηρίχθησαν έπί σφαλεράς βάσεως, διότι καί οΰτος συμπληρών τά δύο 

πρώτα γράμματα 6Χ είς έξ(άρχου) παρεΐδεν, όπως καί ο 8ο1ι1αηι5€Γ§;οΓ, 

δτι τό δεύτερον έκ τών γραμμάτων τούτων δεν είναι Ξ, αλλα X, ακριβώς 

ομοιον προς τό πρώτον τής επομένης λεξεως χριοτοΤ8Κ80ΑΝ. 

Τούτου τεθέντος πάσα άπόπειρα δπως συμπληρωθώσι τά δύο γράμματα 

είς έξ(άρχου) καθίσταται άδύνατος. Πλήν τούτου γεννάται ή απορία διατί 

ό μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ιάκωβος δεν θά εχάρασσεν έν τή σφραγΐδι 

αύτοΰ τό όνομα τής πόλεως ής προΐστατο ώς εκκλησιαστικός αρχών, άλλα 

μόνον τόν τίτλον αύτοΰ ώς έξάρχου Θεσσαλίας.^ Αλλως τε και εν τή υπογραφή 

τοΰ Ιακώβου είς τό παραδοτήριον γράμμα τής μονής Ζωγράφου τοΰ 

έτους 1299 προηγείται τό μητροπολίτης Θεσσαλονίκης καί επεται 

ό τίτλος αΰτοΰ ύπέρτιμος καί έξαρχος πάσης Θετταλίας. Ουδέ 

υπάρχει παράδειγμα μητροπολίτου, δστις νά παραλειπη εν τή σφραγΐδι αΰτοΰ 

τό ό'νομα τής πόλεως, ής προΐστατο ώς ποιμήν καί νά άναφέρη μόνον τόν 
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τίτλον αύτοΰ ώς ύπερτίμου και έξάρχου. Τό μολυβδόβουλλον τοΰ περίφημου 
μητροπολίτου Εφέσου Ισαάκ, των χρόνων Μιχαήλ τοΰ Παλαιολόγου, φέρει 
την επιγραφήν Ισαάκ έλέω Θεοΰ αρχιεπίσκοπός Εφέσου, υπέρ 
τιμος και έξαρχος πάσης Ασίας. 

Έκ των ανωτέρω καθίσταται φανερόν ότι οΰτε Θεσσαλονίκης 
Ιξ(άρχου) οΰτε Θεσσαλών έξ(άρχου) δΰναται ν’ άναγνωσθή τό τέλος 
τοΰ πρώτου στίχου τής εμμέτρου επιγραφής τοΰ μολυβδοβοΰλλου τοΰ 
μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Ιακώβου. "Οσον όμως αφορά εις τήν άνάγνωσιν 
τοΰ Εαυτεπί Θεσσαλών έξ(άρχου) είναι χαρακτηριστικόν ότι συνεΐδεν 
οΰτος τό άστοχον τής τοιαΰτης άναγνώσεως, διορθώσας αυτήν εις Θεσσαλο¬ 

νίκης είς τά ηοίι&ηθα εί οοτπ^οηόα των έμμετρων αύτοΰ επιγραφών επί 
μολυβδοβσΰλλων (Ελληνικά τόμ. Η' σ. 324), χωρίς όμως νά δυνηθή νά 
δικαιολογήση τήν ΰπαρξιν εν τέλει τών δυο γραμμάτων 6Χ. 

"Ο,τι παρεπλάνησε τούς μέχρι τοΰδε άσχοληθέντας είς τήν άνάγνωσιν 
τής εμμέτρου επιγραφής τοΰ μολυβδοβοΰλλου τοΰ μητροπολίτου Θεσσαλο¬ 

νίκης Ιακώβου είναι ότι δεν άνεμνήσθησαν οΰτοι ότι είς έπιγραφάς είτε επί 
λίθων είτε επί μετάλλων, τόσον τών ελληνικών και ρωμαϊκών όσον καί 
τών μετέπειτα χρόνων, συχνάκις οί λαξεΰοντες ή χαράσσοντες αύτάς, έξ αβλε¬ 

ψίας ή παραδρομής, άλλοτε παραλείπουσι γράμματα, άλλοτε λαξεΰουσιν ή 
χαράσσουσι διπλά καί άλλοτε θέτουσιν άλλα άντ’ άλλων. Τοιαΰτα σφάλματα 
ύπάρχουσι πολυαριθμότατα είς ελληνικάς, ρωμαϊκός και μεταγενεστέρων 
χρόνων έπιγραφάς. Πολλάκις δέ καί επ’ αυτών τών λίθων ΰπάρχουσι διωρ- 

θωμένα γράμματα, άτινα πρότερον είχον πλημμελώς χαραχθή. Τό πράγμα 
δεν είναι δάσκαλον νά έξηγηθή, διότι ή λάξευσις ή χάραξις τών επιγραφών, 

ώς επί τό πλεϊστον οΰσα χειρωνακτική εργασία, έξετελεΐτο ώς επί τό πλεΐστον 
ύπ’ ανθρώπων απαίδευτων, οΐτινες ήτα εΰκολον νά παρανοήσωσι τά κείμενα 
άτινα έδίδοντο είς αυτούς προς λάξευσιν ή χάραξιν. 

Έν τφ μολυβδοβοΰλλψ τοΰ μητροπολίτου Ιακώβου ή έμμετρος επι¬ 

γραφή, ώς έδόθη υπό τοΰ συνθέσαντος αυτήν είς τον χαράκτην τοΰ βουλ- 

λωτηρίου, είχε κανονικώς: 
Ιακώβου σφράγισμα Θεσσαλονίκης 
Χριστοτεκονσαν καί τον μάρτυρα φέρει. 

Οΰτος όμως, έξ αβλεψίας ή παραδρομής, έχάραξεν έν τφ βουλλωτηρίω μετά 
τό τελευταΐον γράμμα τής λέξεως ©εοοΑΛΟΝίΚΗΟ δεύτερον ο καί έν αρχή 
τής λέξεως χριοτοτθκουοαν δεύτερον χ. Λέγομεν δέ οτι τό πρώτον γράμμα 
είναι Ο καί όχι 6, διότι, ώς φαίνεται καί έν τή εϊκόνι τοΰ μολυβδοβοΰλλου, 

τό έκληφθέν ώς μέση κεραία τοΰ 6 πιθανώτερον είναι ρωγμή τοΰ μόλυβδου, 

διότι ή γραμμή αΰτη διέρχεται καίτοι λεπτότερα καί έκ τοΰ μέσου τοΰ ο 
τελευταίου γράμματος τής λέξεως Θ60ΟΑΛΟΝ1ΚΗ0. 

"Οπως όμως καί άν έχη τό πράγμα, είτε 6 είτε ο είναι τό πρώτον έκ 
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τών δυο τελευταίων γραμμάτων γεγονός απομένει ότι ταΰτα έχαράχθησαν έκ 
παραδρομής ή αβλεψίας τοΰ χαράκτου τοΰ βουλλωτηρίου1. 

Ουτω μόνον δΰναται νά ερμηνευθή ή ΰπαρξις τών δύο γραμμάτων, 

διότι, ώς εΐπομεν καί άνωτέρω, ή άνάγνωσις έξ(άρχου) έν τέλει τοΰ πρώ¬ 

του στίχου είναι αδύνατος, άφ3 οΰ τό δεύτερον τών δΰο επί πλέον γραμμά¬ 

των δεν είναι ξ άλλα χ. Άλλα καί τό πρώτον δεν αποκλείεται νά είναι ο 
καί όχι β άν δεχθώμεν, όπερ πιθανώτατον, ότι ή ώς μέση κεραία έκληφθεισα 
τοΰ γράμματος τούτου είναι μάλλον ρωγμή τοΰ μολύβδου. 

Έπί τή ευκαιρία ταύτη ανάγκη νά έπαναλάβωμεν ένταΰθα εκείνο, οπερ 
πολλάκις μέχρι τοΰδε εσημειώσαμεν, ότι εικόνες μολυβδοβούλλων γενόμεναι 
έκ σχεδιογραφημάτων οΰδεμίαν παρέχουσι έγγύησιν ότι παρουσιάζουσι πιστήν 
άπεικόνισιν τών έπ’ αυτών έπιγραφών. 

Ήδύνατό τις όμως νά παρατηρήση ότι, άφ’ οΰ ήσαν καταφανή έν τή 
επιγραφή τοΰ μολυβδοβοΰλλου τά δύο έπί πλέον γράμματα, διά τί δεν προ- 

έβησαν είς τήν άχρήστευσιν τοΰ βουλλωτηρίου καί τήν κατασκευήν άλλου; 

Τοΰτο δεν δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν. Ίσως έθεωρήθη επουσιώδης ή παρεμ¬ 

βολή τών δύο γραμμάτων, ίσως δεν ήτο ευχερής ή άντικατάστασις τοΰ βουλλοί- 

τηρίου. Άλλα καί άλλη έξήγησις θά ήτο πιθανή, ότι έξ έπειγούσης ανάγκης 
εχρησιμοποιήθη τό λανθασμένον βουλλωτήριον καί έξ αύτοΰ περιεσώθη τό 
μολυβδόβουλλον τής συλλογής ΚοΙΗπ-ΡοιιατόοπΙ:, βραδύτερον δ’άντικατεστάθη 
παρ’ άλλου άκριβοΰς. Τό οτι δεν περιεσώθησαν μολυβδόβουλλα έκ τοΰ δευ¬ 

τέρου τούτου βουλλωτηρίου δεν δΰναται νά θεοορηθή παράδοξον, διότι είναι 
γνωστόν ότι, καίτοι περιεσώθησαν πολλαί χιλιάδες μολυβδοβούλλων, σπάνιαι 
είναι αί περιπτοόσεις δύο ή πλειοτέρων άνηκόντων είς τό αυτό πρόσωπον. 

Είναι προφανές ότι τών περισωθέντων μέχρι τοΰδε βυζαντιακών μολυ¬ 

βδοβούλλων θά άπετυπώθησαν διά τών βουλλωτηρίων δεκάδες, πολλάκις δέ 
καί εκατοντάδες αντιτύπων εξαρτώμένων κάτωθεν τών παντοίας φύσεως εγγρά¬ 

φων. Τήν απώλειαν αυτών δΰναται νά Ιξηγήση τό γεγονός τής χρησιμότητας 
τοΰ μολύβδου. Τά άνευρισκόμενα μολυβδόβουλλα άνεχωνεύοντο εις μεταγε¬ 

νεστέρους χρόνους είτε μεταβαλλόμενα εις σφαίρας πυροβόλων όπλων, εΐτε 
άλλως πως χρησιμοποιούμενα. Διά τοΰτο δέν είναι παράδοξον ότι έν μόνον 
περιεσιόθη μολυβδόβουλλον τοΰ μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Ιακώβου. 

Κατά τά άνωτέρω ή έμμετρος επιγραφή τοΰ μολυβδοβοΰλλου άποτελεΐται 
έκ δύο κανονικών τριμέτρων ιαμβικών στίχων δοίδεκασυλλάβων; 

*Ιακώβου σφράγισμα Θεσσαλονίκης 
Χριστοτεκονσαν και τον μάρτυρα φέρει. 

ΚΩΝΣΤ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

1 Όμοίως έν τη πρώτη λέξει τής επιγραφής Ιακώβου έτέθη ο αντί ω υπό τοΰ 
χαράκτου τοΰ βουλλωτηρίου έξ αβλεψίας ή παραδρομής. 
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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ! 

Α. ΟγάΒάγ, υβιηρβτείΛΤ άαη$ Γατί ύγζαηέίη. Ρεοΐιετεϊιες χατ Γατί οβίειεί 

άε ΓΕτηφίτε ά’ Οτΐεηί. Ρατύ, 1936. Εεχ ΒεΙΙεχ Εείίτεχ. (ΡηΜίοαϋοηχ 

άε Ια ΡαεηΙίέ άε$ Εείίτεχ άε Γ ϋηννετήίέ άε Βίταχόοιιτξ, ΡαχείεηΙε 

75). 296 σελίδες μετά 12 εικόνων εν τω κειμένω και 40 πινάκων εν τελεί. 

Ό κ. Α. ΟταΒατ διά του νέου τοΰτου βιβλίου του αποκαλύπτει μίαν 

όψιν της Βυζαντινής τέχνης εντελώς σχεδόν άγνωστον μέχρι τοΰδε, την ύπαρ- 

ξιν δηλαδή αύτοκρατορικής είκονογραφίας, βαινοΰσης παραλλήλως προς την 

θρησκευτικήν τοιαΰτην, και διεπομένης από ώρισμένους, ώς καί εκείνη, κανό¬ 

νας. Τήν αΰτοκρατορικήν αυτήν εικονογραφίαν, ής τήν ΰπαρξιν διά τους 

ύστερους Ρωμαϊκούς αύτοκρατορικούς χρόνους είχον ήδη αρχίσει νά διαπι¬ 

στώνουν σπουδαίοι έρευνηταϊ τής περιόδου ταυτης και μάλιστα ό Αΐίόΐάί 

(Πρβ. εν Βγζαηΐίοη, 11, 1936, 325 κ. εξ.), ο κ. Ογ. εξετάζει εν 
πάση δυνατή λεπτομέρεια εις τό βιβλίον του. 

Εις τό πρώτον μέρος τοϋ έργου του ό συγγραφεύς εξετάζει τά μνημεία 

και τά θέματα, τά άνήκοντα εις τον κύκλον τής αύτοκρατορικής εικονογρα¬ 

φίας. Τοιαΰτα είναι αΐ προσωπογραφίαι και οί ανδριάντες των αύτοκρατόρων, 

είτε έν προτομή, είτε ολόσωμοι, όρθιοι ή έπϊ θρόνου, είτε τέλος ομάδες 

προσωπογραφιών ή άνδριάντο^ν, οπού είκονίζεται ολόκληρος ή βασιλική 

οικογένεια κλπ. ’Άλλη κατηγορία θεμάτων άναφέρεται εις τήν παράστασιν 

τού αύτοκράτορος ώς νικητού καϊ θριαμβευτοΰ, εις αυτήν δε άνήκουσιν 

αί εικόνες αυτού κρατούντος τό όργανον τής νίκης, δηλ. τον σταυρόν ή τό 

λάβαρον, αϊ σκηναϊ τών νικηφόρων αυτού μαχών, αί παραστάσεις τού 

αύτοκράτορος καταπατούντος τον ήττημένον βάρβαρον ή τον δαίμονα, αϊ 

εικόνες αύτού εφίππου, ή προσφορά εις τον νικητήν βασιλέα λαφύρων 

ή κατακτηθεισών πόλεων και επαρχιών, αί σκηναϊ κυνηγίου, αΐτινες συμβολί¬ 

ζουν τήν ϊσχύν και τήν νίκην τού αύτοκράτορος, αί απεικονίσεις σκηνών 

τού Τπποδρόμου, τόπου τών θριάμβων τού βασιλέως, καί τέλος σύνθετοί 

τινες παραστάσεις, εϊς τάς οποίας απεικονίζονται περισσότερα τού ενός θέματα 

εκ τών ανωτέρω άπαριθμηθέντων καί τών οποίων σκοπός είναι ή δ5 εικόνων 

έξΰμνησις τών νικών καί τών θριάμβων τού βασιλέως. 

Πάσαι αί ανωτέρω παραστάσεις άναφέρονται εις τούς πολέμους τού 

αύτοκράτορος κατά βαρβάρων καί εις τάς νίκας αύτού- υπάρχει όμο>ς καί 

ετέρα όμάς παραστάσεων άναφερομένη εις τάς σχέσεις τού βασιλέως προς 

τούς υπηκόους του. Εις τήν κατηγορίαν ταύτην υπάγονται αί παραστάσεις 

τών υπηκόων προσκυνούντων τον βασιλέα, αί σκηναϊ τού βασιλέως παρέ¬ 

χοντας αξιώματα εις τούς αύλικούς, τού βασιλέως προεδρεύοντος τών Συνό¬ 

δων κ.α. ’Άλλη τέλος όμάς παραστάσεων είναι ή άναφερομένη εις τον βασι¬ 

λέα έναντι τού Χριστού, αί εικόνες δηλαδή αύτού προσκυνούντος τον Χριστόν 

ή τήν Θεοτόκον, τού βασιλέως προσφέροντος εις τον Θεόν δώρα ή εκκλη¬ 

σίας καί τέλος αί παραστάσεις τού Ιησού ή τής Θεοτόκου στεφόντων τον 

βασιλέα. 

Εις τό δεύτερον μέρος τού βιβλίου του ό συγγραφεύς εξετάζει τήν κατα¬ 

γωγήν καί τήν ιστορίαν τών διαφόρων τούτων παραστάσεων. 

Είναι αληθώς περίεργον ότι τά πλεΐστα τών θεμάτων τής αύτοκρατο¬ 

ρικής είκονογραφίας ευρίσκονται έν μεγίστη χρήσει κατά τό χρονικόν διά¬ 

στημα τών τριών πρώτων αιώνων τού Βυζαντινού κράτους, από τού 4ου 

δηλαδή μέχρι τού 6ου αϊώνος. Εις τούς τρεις τούτους αιώνας ανάγονται τά 

πλεΐστα τών διασωθέντων μνημείων, ώς καί αί ύπάρχουσαι περιγραφαί 

εξαφανισθέντων τοιούτων. Ή συστηματική όμως μελέτη τών θεμάτων τούτων 

δεικνύει δτι τά πλεΐστα αύτών, ιδίως τά άναφερόμενα εις τάς νίκας καί τούς 

θριάμβους τού βασιλέως, έλκουσι τήν καταγωγήν των έκ τής Ρωμαϊκής 

τέχνης τών αύτοκρατορικών χρόνων καί ότι έκ ταύτης ήλθον εις τήν Κων- 

σταντινούπολιν, ύποστάντα μόνον μικράς τροποποιήσεις υπό τήν έπίδρασιν 

τού Χριστιανισμού. ’Έτι δμαις περιεργότερον συμπέρασμα, εξαγόμενον από 

τήν λεπτομερή έρευναν τού συγγραφέως είναι δτι πλεΐστα έκ τών θεμάτων 

τούτων έχουσιν Ανατολικήν τήν καταγωγήν, προερχόμενα από τήν τέχνην 

τών Πάρθων, τών Περσών κλπ. Ταύτα όμως ή Βυζαντινή εικονογραφία 

παρέλαβεν όχι από τήν αρχικήν αύτών πηγήν, αλλά από τήν Ρωμαϊκήν αύτο- 

κρατορικήν τέχνην. Τό αληθώς απροσδόκητου, άλλ’ ακριβέστατου τούτο συμ¬ 

πέρασμα, έπεκτεινόμενον καί εις τήν θρησκευτικήν τέχνην, θά ήδύνατο ίσως 

νά όδηγήση εις τήν άναψηλάφησιν πολλών παλαιοτέρων θεωριών περί τής 

καταγωγής αύτής. 

*Ήδη από τού τέλους τού 6ου αϊώνος παρατηρούνται τά πρώτα συμ¬ 

πτώματα βαθείας αλλαγής εις τήν αύτοκρατορικήν εικονογραφίαν. Πολλά 

τών θεμάτων τών κληροδοτηθέντων από τούς τελευταίους αΐότνας τής Ρωμαϊ¬ 

κής αυτοκρατορίας, περιπίπτουσιν εις αχρηστίαν, άντιθέτως δέ εμφανίζονται 

τά πρώτα καθαρώς χριστιανικά σύμβολα. Κατά τήν περίοδον τήν προηγη- 

θεΐσαν τής εΐκονομαχίας παρατηρεΐται γενικώς ή τάσις τού έκχριστιανισμού 

τών παλαιών Ρωμαϊκών τύπων διά τής προσθήκης εις αυτούς, άνευ ούδεμιάς 

εσωτερικής ένότητος, χριστιανικών τινων συμβόλων, ώς τού Λαβάρου τού 

Μ. Κωνσταντίνου, τού μονογράμματος τού Χριστού, τού Σταυρού τού Γολ¬ 

γοθά κ.λ.π. Ή τάσις δμως αύτη τής έκχριστιανίσεως τής παλαιάς Ρωμαϊκής 

εικονογραφίας διακόπτεται άποτόμως μέ τήν έναρξιν τών Εϊκονομαχικών ερί- 
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δων. Οι Εΐκονομάχοι βασιλείς, άπο μακρύ ναντες και από τάς έκκκλησίας και 

από τά νομίσματα των τάς εικόνας των ιερών προσώπων, προσεπάθησαν νά 

επαναφέρουν τάς Ροομαϊκάς αΰτοκρατορικάς παραστάσεις και προπάντων τάς 

συνθέσεις τάς εικονιζούσας τον θρίαμβον των αύτοκρατόρων. Εις τον θριαμ¬ 

βικόν τούτον κύκλον άνήκουσιν, ως εΐδομεν, αί παραστάσεις του Ίπποδρό- 

μου καί αί σκηνα'ι τοΰ κυνηγίου. Ούτως ή κατηγορία των εικονολατρών 

συγγραφέων κατά τών εικονομάχων βασιλέων, δτι αντικατέστησαν έν τοις 

ναοις τάς εικόνας τών αγίων διά σκηνών του Ιπποδρόμου και τοΰ κυνηγίου, 

δέον τοΰ λοιποΰ νά εξετάζονται μετά περισσοτέρας προσοχής, διότι είναι 

πολΰ πιθανόν αί σκηναί αΰται ν’ άνήκον εις τον κύκλον τής αΰτοκρατορικής 

εικονογραφίας καί συνεπώς νά μή είχον διακοσμητικόν απλώς χαρακτήρα. 

Ή επικράτησις τών εικονολατρών καί ή έν ετει 843 εορτή τής Όρθοδο- 

ξίας είναι ή αρχή νέας περιόδου καί διά τήν ιστορίαν τοΰ Βυζαντινού κράτους, 

άλλα και διά τήν αΰτοκρατορικήν εικονογραφίαν. Οί Μακεδόνες βασιλείς καί 

οί Κομνηνοί συνεχίζουν βεβαίως τήν παράδοσιν τών αιρετικών προκατόχων 

των, αλλά συγχρόνως πλουτίζουν καί μεταβάλλουν τούς παλαιούς τύπους. 

"Ο,τι κυρίως χαρακτηρίζει τήν αΰτοκρατορικήν εικονογραφίαν τής μετά τήν 

Εϊκονομαχίαν περιόδου είναι ή επί μάλλον καί μάλλον άνάμιξις εις τάς 

παραστάσεις ταΰτας όχι μόνον τών ιερών συμβόλων, δπως άλλοτε, αλλά καί 

αυτών τών ιερών προσώπων, κυρίως τοΰ Ίησοΰ καί τής Θεοτόκου. Ή προσ- 

έγγισις αΰτη προς τήν εκκλησιαστικήν εικονογραφίαν οφείλεται, κατά τον 

συγγραφέα, εις λόγους ιστορικούς. Ένώ δηλαδή κατά τούς παλαιοτέρους χρό¬ 

νους, μέχρι τών Εικονομάχων ακόμη, ΰπεστηρίζετο ή θεωρία οτι ό Βασιλεύς 

ήτο ή κεφαλή όχι μόνον τοΰ Κράτους, αλλά καί τής Εκκλησίας, μετά τον 

θρίαμβον τής Όρθοδοξίας αί έξουσίαι έχωρίσθησαν καί έναντι τοΰ Βασιλέως 

αρχηγού τοΰ Κράτους ΐσταται ό Πατριάρχης αρχηγός τής Εκκλησίας. Τήν 

έννοιαν αυτήν τής δυαρχίας εΐκονίζει συμβολικώς ή μετά τούς είκονομαχικούς 

χρόνους δημιουργηθεΐσα εΐκονογραφική σύνθεσις τής «Σκηνής τοΰ Μαρτυ¬ 

ρίου», ήν συχνά εΰρίσκομεν εις τάς εκκλησίας, καί εις τήν οποίαν ό μεν 

Μωϋσής συμβολίζει τον Βασιλέα, ό δέ Άαρών τον Πατριάρχην. Ή Εκκλη¬ 

σία, παντοδύναμος πλέον, επιδρά επί τής αΰτοκρατορικής εικονογραφίας, 

τούτο δέ άποδεικνύει καί ή κατά τήν περίοδον ακριβώς ταύτην δημιουργη- 

θεισα σύνθεσις τοΰ Βασιλέως στεφομένου υπό τοΰ Ίησοΰ ή τής Θεοτόκου 

ή υπό 'Αγίου. Τά ιερά ταΰτα πρόσωπα εις τάς αΰτοκρατορικάς συνθέσεις 

τίθενται αντί τοΰ Πατριάρχου, δστις εις τήν πραγματικότητα έστεφε τούς 

Βασιλείς έν τή Αγία Σοφία:. 

Κατά τούς χρόνους τών Παλαιολόγων τά ίδια θέματα τής αΰτοκρατορι¬ 

κής εικονογραφίας έξακολουθοΰσι ν’ απεικονίζονται, αλλά χωρίς πλέον τήν 

λάμψιν καί τήν μεγαλοπρέπειαν τών προηγουμένων αιώνων. Κατά τήν περίο¬ 

δον ταύτην αί βασιλικαί παραστάσεις όμοΰ μέ τήν αΰλικήν εθιμοτυπίαν 
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μεταδίδονται καί εις τάς γειτονικός αΰλάς. Δεσπόται "Ελληνες, ηγεμόνες καί 

ηγεμονίσκοι Βούλγαροι, Σέρβοι, Ρουμάνοι εϊκονίζονται πλέον κατά τον αΰτόν 

τρόπον, καθ’ δν καί οί Βασιλείς τοΰ Βυζαντίου. 

Λεπτομερής έξέτασις τών μνημείων τής αΰτοκρατορικής εικονογραφίας 

δεικνύει δτι ή έξέλιξις καί ή ιστορία τής τέχνης τών ανακτόρων δεν συμπί¬ 

πτει απολύτως προς τάς περιόδους ακμής καί καταπτώσεως τής εκκλησιαστι¬ 

κής τέχνης, δπως π. χ. οί αιώνες τής Είκονομαχίας, καθ’ άς ή αΰτοκρατορική 

εικονογραφία ακμάζει. Άντιθέτως, ή μεγάλη άνθησις τής τέχνης κατά τούς 

χρόνους τών Παλαιολόγων είναι εποχή παρακμής διά τήν τέχνην τών ανα¬ 

κτόρων. Τό περίεργον τούτο φαινόμενον οφείλεται, κατά τον συγγραφέα, είτ 

τό γεγονός οτι ή αΰτοκρατορική εικονογραφία δεν είναι δημιούργημα τού 

Χριστιανισμού, αλλά τών τελευταίων αιώνων τής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. 

Ή εικονογραφία αΰτη μετενεχθεΐσα εις Κων/πολιν, διατρέχει κατά τούς 

Βυζαντινούς αιώνας τον δρόμον τής παρακμής, άναζωπυρουμένη μόνον επ’ολί¬ 

γον διά τής θελήσεως ισχυρών τινων Βασιλέων. Ή εικονογραφία αΰτη, ζώσα 

καί κινούμενη εντός τών τύπων οΰς έδημιούργησεν ή αΰτοκρατορική Ρώμη, 

δεν έχει πλέον τήν δύναμιν τής άνανεώσεως, ήν ή εκκλησιαστική τέχνη αντλεί 

από τό δόγμα καί από τήν λατρείαν. 

"Οπως ή αΰτοκρατορική εικονογραφία, ιδίως μετά τήν εϊκονομαχικήν 

περίοδον, δανείζεται στοιχεία έκ τής εκκλησιαστικής τέχνης, οΰτω καί ή θρη¬ 

σκευτική εικονογραφία δανείζεται τοιαΰτα εκ τής τέχνης τών ανακτόρων. Τήν 

σχέσιν ταύτην εξετάζει ό συγγραφεύς εις τό τελευταΐον μέρος τοΰ έργου του, 

δπου παραθέτει σειράν δλην εκκλησιαστικών είκονογραφικών θεμάτων, ών ή 

καταγωγή δέον ν’ άναζητηθή εις τήν εικονογραφίαν τών ανακτόρων. Τοιαΰτα 

θέματα διά μέν τήν πρώτην περίοδον (4ου-6ου αΐ.) είναι: αί επί θρόνου 

παραστάσεις τοΰ Ίησοΰ καί τής Θεοτόκου, ό κενός θρόνος τοΰ Κυρίου, ή εις 

τον Πέτρον παράδοσις τοΰ Νόμου, ό Ιησούς στέφων τούς 'Αγίους, ή προσ- 

κύνησις τοΰ Κυρίου, ό Ιησούς επί θρόνου έν μέσω τών Αποστόλων, ή διά7 

ταξις καί τά θέματα τών θριαμβευτικών τόξων τών Βασιλικών τής Ρώμης, 

ή προσφορά εις τον Ίησοΰν, αΐ παραστάσεις τής θριαμβευτικής εισόδου τοΰ 

Ίησοΰ, ή διάβασις τής Έρυθράς θαλάσσης, αί εικόνες τοΰ Ίησοΰ βαίνοντος 

επ’ άσπίδος καί βασιλίσκου καί τέλος αί εικόνες τοΰ θριαμβικού Σταυρού. 

Διά τήν δευτέραν περίοδον, τούς κυρίως δηλαδή Βυζαντινούς χρόνους, θέματα 

τοιαΰτα είναι: ή εις "^.δου κάθοδος τοΰ Χριστού, ή Δευτέρα παρουσία, αί λιτα- 

νεΐαι καί τό Στιχηρόν τών Χριστουγέννων. «Τί σοι προσενέγκωμεν, Χριστέ». 

Τών παραστάσεων τούτων τά παράλληλα ευρίσκει ό συγγραφεύς εις τάς 

άναλόγους παραστάσεις τών διαφόρων επισήμων πράξεων τών Βασιλέων. 

Τοιοΰτον τό από πάσης άπόψεως άξιολογώτατον βιβλίον τοΰ κ. Ογε5&γ, 

διά τήν επεξεργασίαν τοΰ οποίου έχρησιμοποίησεν οΰτος πάντα τά γνωστά 

μνημεία τής αΰτοκρατορικής τέχνης, ών τά πλεΐστα παρέχει εις τούς έν τελεί 
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του έργου του πίνακας. "Οπου δμως τά μνημεία έλειπον, έχρησιμοποίησεν 

άφθόνως τά νομίσματα καϊ τά κείμενα των συγγραφέων, μέσα δι’ ών επέτυχε 

την κατά το δυνατόν πλήρωσιν των μεγάλων χασμάτων, άτινα προύξένησεν 

ή καταστροφή των έργων τής τέχνης. 

Ύπάρχουσιν εν τφ βιβλίφ τοί κ. ΟγεΒεγ όχι μόνον νέαι απόψεις 

εντελώς πρωτότυποι, άλλα κα'ι κατά μέρος ερμηνεΐαι μνημείων έξόχως επι¬ 

τυχείς. Ή ερμηνεία επί παραδείγματι του περιλάλητου ψηφιδωτοί τής 'Αγ. 

Σοφίας, του παριστάνοντος, ώς τουλάχιστον πιστεύεται, τον αυτοκράτορα 

Λέοντα ζΓ' τον Σοφόν γονυπετή προ του επί θρόνου καθημένου Τησοί, 

έχοντος εκατέρωθεν εντός κύκλων προτομάς τής Θεοτόκου και του Άρχαγγ. 

Μιχαήλ, είναι αναμφίβολος ή μόνη επιτυχής έκ των πολυαρίθμων μέχρι 

τουδε δοθεισών. Ή έξήγησις επίσης του συμβολισμοί τοί περιεχομένου εις 

τά ψηφιδωτά τά κοσμοίντα τό θριαμβευτικόν τόξον τής δ. ΜεγΪε Με^ιογο 

έν Ρώμη, είναι αξία πλείστης προσοχής. Πολλαί τέλος απόψεις περί τής 

τέχνης των Εΐκονομάχων βασιλέων ρίπτουσι νέον φως έπι τής εξόχως σκοτει¬ 

νής περιόδου ταυτης. 

Οί νέοι ορίζοντες, ους ανοίγει τό βιβλίον τοί κ. Ογε^εγ, καί ό εν πολ- 

λοις εντελώς πρωτότυπος τρόπος έξετάσεως καί ερμηνείας των μνημείων θά 

έχωσιν αναμφιβόλους αισθητόν τον αντίκτυπον εις τήν υπό νέον εντελώς 

πνείμα εξέτασιν τής τέχνης του Βυζαντινοί μέσου αίώνος. 

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 

ΒγοΗι'ογ, Σ,α χεηΐρίηνβ εΐ Ιεχ ατίχ ιηίηβητχ ά^ζαηϋηχ, Ραήχ, 1936, ί^εχ 

έιίίίίοηχ Ρατί εί ά'Ιήχίοίτε. 111 σελίδες κειμένου μετά 96 φωτοτυπικών 

πινάκων εν τελεί. 

Τό βιβλίον τοί κ. ΒγοΙιϊογ αποτελεί τον τρίτον τών αυτοτελών τόμοον 

περί τών διαφόρων κλάδων τής Βυζαντινής τέχνης, τών έκδιδομένοον εις τήν 

υπό τήν διευθυνσιν του κ. Οΐι. ϋίοΗΙ σειράν, ήτις φέρει τον γενικόν τίτλον 

ΗίδίοίΓβ (3ο Γατί: \)γζ3.ηί\η, καί ής δ μεν πρώτος τόμος περί τής Βυζαντινής 

ζωγραφικής έγράφη υπό τοί ίδιου Βΐ^Η 1 (βλ. Επετηρίδα τής Έταιρ. Βυζ. 

Σπουδών, 10, 1933, 487 κ. εξ.), δ δε δεύτερος περί τής Βυζαντινής αρχιτε¬ 

κτονικής υπό του προώρως άποθανόντος ^ Εβοτεοΐΐ:. Ό υπό του κ. ΒγοΙπογ 

εκπονηθείς τόμος περιλαμβάνει τήν επί μαρμάρου καί άλλων υλών γλυπτικήν 

καί τους διαφόρους κλάδους τής μικροτεχνίας. 

Ό συγγραφείς εκτείνεται περισσότερον εις τήν εξέτασιν τής επί μαρμά¬ 

ρου μνημειακής γλυπτικής, ήτις από πολλών ετών άπετέλεσε τό θέμα πολλών 
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θεμελιώδους σημασίας δημοσιευμάτων του. Κατόπιν Ιξετάζονται δι* ολίγων 

οί γεγλυμμένοι πολύτιμοι λίθοι. 
Τά περί τών επί ελεφαντοστού έργων δ συγγραφείς πραγματεύεται διά 

μακροτέρων, λόγω τής εξαιρετικής σημασίας τοί είδους τοΰτου τών μνη¬ 

μείων, ών ή μελέτη καί ή κατάταξις είναι όπωσδήποτε εφικτάί, χάρις εις τον 

μέγαν αριθμόν των. 

Μετά τήν διά βραχέων εξέτασιν τών ολίγων διασωθέντων έργων ξυλο¬ 

γλυπτικής καί τών επί χαλκοί, έρχεται δ συγγραφείς εις τά έξ άργΰρου καί 

χρυσοί καί κατόπιν εις ένα τών πλουσιωτέρων καί πολυτιμότερων κλάδων 

τής Βυζαντινής μικροτεχνίας, τά σμάλτα, έργα πολυτελείας, ών ή μεγαλύτερα 

ακμή συμπίπτει μέ τους ένδοξοτέρους χρόνους τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας, 

δηλ. τον 10<>ν μέχρι τοί 12ου αίώνος. Συγγενή επίσης προς τήν χρυσοχοϊκήν 

είναι τά νομίσματα καί τά χρυσόβουλλα τά άναρτώμενα εις τά βασιλικά 

έγγραφα. Ακολουθεί κατόπιν ή έξέτασις τής κεραμικής, κλάδου τής Βυζαν¬ 

τινής τέχνης, του οποίου ή συστηματική μελέτη ήρχισε μόλις κατά τά τελευ¬ 

ταία έτη, καί τής ύελουργίας, ής ελάχιστα μόνον δείγματα διεσοόθησαν μέχρις 

ημών. Τέλος εξετάζεται ή υφαντουργία, μία τών σπουδαιοτέρων βιομηχανιών 

τοί Βυζαντινοί κράτους, τής οποίας τά πολύτιμα καί πλουσιώτατα προϊόντα 

προκαλουσι αληθώς τον θαυμασμόν. 

Εις τήν σύντομον, αλλά λίαν περιεκτικήν έκθεσιν τών διαφόρων κλάδων 

τής Βυζαντινής γλυπτικής καί μικροτεχνίας δ συγγραφείς αναφέρει τά σπου¬ 

δαιότερα γνωστά έργα, τά φυλασσόμενα εις Μουσεία, Θησαυροφυλάκια καί 

Συλλογάς, τήν έκθεσιν δέ ταυτην διαφωτίζουσιν οί εν τέλει του βιβλίου 96 

λαμπροί φωτοτυπικοί πίνακες, ών προηγείται λεπτομερής περιγραφή, δίδουσα 

διά τά σπουδαιότερα τών άπεικονιζομένων έργων καί τήν σχετικήν βιβλιο¬ 

γραφίαν. Τά εν τοΐς πίναξιν άπεικονιζόμενα έργα είναι βεβαίως, πλήν ελά¬ 

χιστων εξαιρέσεων, γνωστότατα καί πολλάκις δημοσιευμένα. Τούτο δμως δεν 

εμποδίζει νά είναι καί εξόχως χαρακτηριστικά τών διαφόρων κλάδων καί 

τών διαφόρων εποχών τής Βυζαντινής γλυπτικής καί μικροτεχνίας. 

Διά τό εν πίν. IX. ι είκονιζόμενον άνάγλυφον τό άποκείμενον εν τφ 

Μουσείφ τοί Λουβρου καί περί ου σημειοίται οτι προέρχεται έξ Αθηνών, 

θά είχον νά παρατηρήσω οτι θά ήτο ΐσως ανάγκη νά έξετασθή λεπτό μερέ- 

στερον καί εν συγκρίσει προς ά'λλα ανάλογα Αθηναϊκά έργα, καθόσον πολλαί 

λεπτομέρειαι τών επ’ αυτοί είκονιζομέντον ζώων καί πτηνών δεν φαίνονται 

συμφωνουσαι προς τήν έν Αττική γλυπτικήν παράδοσιν τών Βυζαντινών 

χρόνων. 

Επίσης τό έν πίν. ΧΕΙΙ ξυλόγλυπτον έκ Κόπρου Είκονοστάσιον, τό 

ευρισκόμενον εν τφ νίοέοπΕ απά ΑΙΒετΙ: Μυδειππ τοί Λονδίνου, δίδει 

τήν έντυπωσιν έργου πολύ μεταγενεστέρου τοί 16ου αίώνος. 

"Οσον αφορά τέλος εις τό περίφημον έν τφ Μουσείφ ΚμίδεΓ-ΡπειΙπςίι 
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του Βερολίνου Βυζαντινόν πινάκιον μέ την παράστασιν του Κένταυρου, 

(πίν. Ι/ΧΧΙΙ. ι) νομίζομεν δτι, λόγω τής τεχνικής του, θά ήδΰνατο νά τοπο- 

θετηθή εις τον 14ον μάλλον αιώνα. 

Τό βιβλίον του κ. ΒτβΙιίεΓ, σύμφωνον προς τό πρόγραμμα τής συλλογής 

εις ήν ανήκει, την εις εύρυτερον δηλαδή κοινόν γνώσιν τής Βυζαντινής 

τέχνης, πληροί απολύτως τον σκοπόν του, δν τα μέγιστα βοηθει ή εγνωσμένη 

γλαφυρότης κα'ι ευκρίνεια του συγγραφέως. 

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 

£>. δίβίαηεςου, Ι,’ίΐΐηεΐταϋοη άβ$ ΐΛΐκτ£Ϊε$ άαιιζ Γατί άε Βφζαηεε 

εί άε ί’ Οτίεηί, ΒηιχεΙΙεε, 1936 (Ιηζίϋηέ άε ρΐιίΐοΐο^ίο εΐ ά'Ηκίοπε 

οτίεηίαΙβΞ). 193 σελίδες μετά 138 πινάκων. 

Τό βιβλίον του κ. 8ΐ:ε£αηε5οα είδε τό πρώτον τό φως εις δύο συνεχείς 

τόμους τού έν Βρυξέλλαις έκδιδομένου Αηηιι&ιτο δε ΙΊηδϋΐιιΙ δε ρΐιίΐοΐο- 

§ίε εί δΊόδΐοίτε οπεηίαίε (Πρβ. Ο. δε ^τρίιαηϊοη έν ΟπεηίειΙίΣΐ ΟΙιτί- 

δίίαηα, II, 1936, 479), κατόπιν δέ άνετυπώθη εις ίδιον τόμον μετά πολλών 

προσθηκών. 

Σκοπός τού συγγραφέως είναι ή έξέτασις τών έν τοις ναοις διακοσμή- 

σεων, τών οποίων τά θέματα έχουσι ληφθή αμέσως ή εμμέσως εκ τής Λει¬ 

τουργίας ή έκ τής Π. και Κ. Διαθήκης, άλλα σχετίζονται οπωσδήποτε προς 

την Λειτουργίαν. Προς τον σκοπόν τούτον ό συγγραφεύς εξετάζει εν τή εισα¬ 

γωγή τού βιβλίου του τάς πρώτας χριστιανικός απεικονίσεις τών Κατακομ¬ 

βών, την γένεσιν τής χριστιανικής λειτουργίας κα'ι τάς σχέσεις αυτής προς 

την εν ταΐς Συναγωγαΐς λατρείαν, τά προς την λειτουργίαν σχετικά τών 

Άποστολικών Διαταγών κλπ. 

Μετά την άνάπτυξιν μερικών άλλων προεισαγωγικών ζητημάτων — περι¬ 

γραφήν τού Ναού κλπ., — δ συγγραφεύς έρχεται εις τήν άνάλυσιν τών τριών 

μερών τής λειτουργίας τού Χρυσοστόμου, δηλ. τήν Προσκομιδήν, τήν λει¬ 

τουργίαν τών Κατηχουμένων και τήν λειτουργίαν τών Πιστών. Συν τή ανα¬ 

λύσει έκάστου μέρους τής λειτουργίας εξετάζονται και αί εις τοιχογραφίας 

ή ψηφιδωτά τών Ναών ευρισκόμενοι παραστάσεις αί έκ ταύτης έμπνεόμεναι. 

Κατόπιν ό συγγραφεύς προβαίνει εις τήν άνάλυσιν εικονογραφικών 

τινων συνθέσεων, ειλημμένων κατά τό πλεΐστον έκ τής Π. Δ., αί όποΐαι 

έθεωρούντο ώς προεικονίσεις τών χριστιανικών δογμάτων. Τοιαύται παρα¬ 

στάσεις είναι: ή καιομένη βάτος, ό πόκος τού Γεδεών, ή Σκηνή τού Μαρ¬ 

τυρίου, ό Ναός τής Σοφίας, αί θυσίαι τού “Αβελ, Μελχισεδέκ καί Αβραάμ, 
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οί Τρεις Παΐδες έν τή καμίνφ, δ Προφ. Ήλίας τρεφόμενος υπό τού κόρα- 

κος, αί ίστορίαι τού Ιωνά καί τού Δανιήλ, ή φιλοξενία τού Αβραάμ καί 

τέλος ό Πύργος τού Έρμα, θέμα είλημμένον έκ τού Ποιμένος, τού περιφή- 

μου βιβλίου τού Έρμα. Ώς προς τό τελευταϊον δμως τούτο θέμα δέον νά 

παρατηρηθή δτι τό παράδειγμα τό όποιον φέρει ό συγγραφεύς έκ τής τοιχο¬ 

γραφίας τού Ναού τού 'Αγ. Νικολάου έν Οατίεα δε Λι·§ε$ τής Ρουμανίας 

δεν παριστά τήν έν τή τρίτη δράσει τού Ποιμένος άναφερομένην οικοδομήν 

πύργου, αλλά μάλλον τήν παραβολήν τού άφρονος πλουσίου (Λουκ. 12. 

16-21), ώς άλλωστε καί δ ίδιος δ συγγραφεύς είχεν άλλοτε υποθέσει. 

(Πρβ. ]. δίεΐαη εεειι, Πα ρεϊηίιίΓε τεΐί^ίευδε εη νΗίαοΙιίε εί: εη 

ΤΓ&Π5γ1ναηίε, Ραπδ, 1932, 53. Βλ. καί Λεύκωμα, πίν. 10). 

Καί είναι μέν αληθώς περίεργον δτι εις τον Ναόν τής Λτ^εδ ή εν λόγω 

παράστασις εύρίσκεται μεταξύ τής σκηνής τού Τωσήφ από Άριμαθείας 

αίτούντος από τον Πιλάτον τό σώμα τού Ιησού καί τής άπεικονίσεως τού 

Προδρόμου προ τού Ήρώδου, άλλ’ ή έξήγησις τής ανωμαλίας ταύτης θά 

ήδύνατο ασφαλώς ν’ άναζητηθή αλλαχού. ’Άλλωστε ούτε καί ή ύποτιθεμένη 

σκηνή τού Πύργου τού Έρμά θά είχε τήν θέσιν της μεταξύ τών δύο 

εκείνων ευαγγελικών παραστάσεων. Τά έν τώ Ποιμένι τέλος τού Έρμά 

περιγραφόμενα ουδέποτε, καθ’ οσον τουλάχιστον γνωρίζω, άπεικονίσθησαν 

κατά τούς κυρίως Βυζαντινούς χρόνους. 

Έν συνεχεία ό συγγραφεύς αναλύει τήν λειτουργίαν τού Μ. Βασιλείου, 

ώς καί τήν λειτουργίαν τών Προηγιασμένων καί έξετάζει τάς έξ αυτών 

έμπνεομένας παραστάσεις. 

Τά δύο τελευταία κεφάλαια τού βιβλίου τού κ. δϊείαηεδειι είναι αφιε¬ 

ρωμένα εις τήν έξέτασιν τών έν τή λειτουργία χρησιμοποιουμένων Ψαλμών, 

δπως καί πολλών ύμνων καί τροπαρίων, έξ ών οί ζωγράφοι ένεπνεύσθησαν 

διά τήν δημιουργίαν εικονογραφικών παραστάσεων. Μεταξύ τών Ψαλμών 

τήν πρώτην θέσιν κατέχουν οί Αίνοι, οί τρεις δηλαδή τελευταίοι Ψαλμοί, 

μεταξύ δέ τών ύμνων ό περίφημος Ακάθιστος. 

Έκ τών τροπαρίων έξετάζονται τό Στιχηρόν τής παραμονής τών Χρι¬ 

στουγέννων «Τί σοι προσενέγκωμεν, Χριστέ», τό Μεγαλυνάριον τής Θεοτόκου 

«’Άξιον έστίν», τό «Έπι σοί χαίρει» κ. ά. 

"Οσον αφορά εις τό τελευταϊον τούτο τροπάριον νομίζομεν δτι μεταξύ 

τών παραδειγμάτων τής άπεικονίσεως αυτού δεν θά έπρεπε νά καταταχθή 

καί ή μεγάλη σύνθεσις εν τή ήμισφαιρική οροφή τού Νάρθηκος τής Μονής 

Χουμόρ έν Μολδαβία (πίν. ΟΧΧΧν. Πρβ. καί ]. δίεί&ηβδου, Ε’ενοΐα- 

Ιίοη δε Ια ρεΐηίιιτε ΓεΚ§·ίειΐ5ε εη Βηεονϊηε εί εη Μοίδανϊε. Νοιινεΐΐεε 

τεοθετοΐιεδ, Ρατίδ, 1929, 32 κ. έξ. Λεύκωμα, πίν. 25) Εις τήν σύνθεσιν 

ταύτην εϊκονίζεται τό τροπάριον «’Άνωθεν οί Προφήται», ώς δεικνύουσιν 

αί εν τή κάτω ζώνη μορφαί τών Προφητών, οίτινες κρατούσι καί τά συνήθη 
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σύμβολα (Πρβ. Διονυσίου, Ερμηνεία τής ζωγραφικής τέχνης, έκδοσις 

Ά. Παπαδοπούλου Κεραμέως, Πετρουπολις, 1909, 146 § 10), απεναντίας 

δέ λείπουσι πλειστα εκ των απαραιτήτων στοιχείων τής παραστάσεως του 

«Έπί σοι χαίρει». (Βλ. πίν. ΟΧΧΧΐν, ΟΧΧΧνί). 
Τό βιβλίον του κ. δίε&ηβδοα, ώς πρώτη απόπειρα συστηματικής μελέ¬ 

της των εκ τής λειτουργίας άπορρευσάντων είκονογραφικών θεμάτων, είναι 

αξιον πολλής προσοχής. Ή άνάλυσις των μερών έκάστης λειτουργίας καί 

ή άφθονωτάτη εικονογράφησή επιτρέπουν την μελέτην τοΰ βιβλίου τούτου 

και εις τούς μή εντελώς ειδικούς, από τής άπόψεως δέ ταύτης ό συγγραφεύς 

παρέχει τήν σπουδαιοτάτην υπηρεσίαν τής διαδόσεως και εις εύρΰτερον κοι¬ 

νόν γνώσεων περιοριζομενών συνήθως εις τον στενώτατον κύκλον των ολίγων 

περί τά είκονογραφικά ταΰτα ζητήματα ασχολούμενων. 

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο. ΜΠΙβί-Ο. Ταΐδοί βϊοβ, Βγζαηϋηε ΡαϊηΙίη§ αΐ Ττεδίζοηά, Βοηάοη, 

1936. Οβοτββ ΑΙΙεη αηά ΙΙηιυιη ΙΜ. (ΟοιιΗαηΙά ΙηΑιίηίε ριώΐιεα- 

ϋοη οη Νεατ ΕεΙετη ΑτΙ, εάϋβά IV. Ο. ΟοηείαΜβ αηά I). ΤαΙΙ>οΙ 

1<Κ6, ΐ). 182 αελίόες μετά 10 οχεόίων έν τω κειμένω καί 57 φωτοτυπικών 

πινάκων εν τελεί. 

Τά Βυζαντινά μνημεία τής 'Γραπεζοΰντος, μετά τάς πρώτας ατελείς 

έρευνας τοΰ ΡαΙΙιηοΓαγεΓ καί τοΰ Τεχίετ, έμελετήθησαν κυρίως υπό τοΰ 

Ο. ΜίΙΙεΙ, κατά τό έτος 1893 καί κατόπιν υπό τοΰ ϋ. ΤαΙΒοΙ Κΐοε, κατά 

τό 1929. Καρπός των ερευνών τοΰ πρώτου υπήρξε τό άρθρον του έν Βιιΐΐ. 

άε Οογγ. Ηεΐΐεη. 19, 1895, 419 κ.εξ. εργασία θεμελιώδους σημασίας, δπου, 

πλήν τής γενικής περιγραφής τών Εκκλησιών καί τών Μοναστήρίων καί 

τής δημοσιεύσεως τών έν αυτοΐς επιγραφών, μελετάται λεπτομερεστερον 

ή αρχιτεκτονική αυτών. 

Ή αρχιτεκτονική καί ή γλυπτική τών Τραπεζουντιακών μνημείων ειλκυσε 

τήν προσοχήν καί άλλων ερευνητών, τοΰ 8ί:Γζγ£θ\νδ1α, ΒαΜαηον, υδροη- 

31ή_), Βτοαηον, Αίρειϊον, Ρτοΐεΐδδοί καί αύτοΰ τοΰ Τ&ΙΒοΙ Κϊεε, δημοσιεύ- 

σαντος εκτενή μελέτην περί τών μνημείων τής πόλεως καί τοΰ Βιλαετιού τής 

Τραπεζοΰντος (Βγζ&η1;ίοη, 5, 1929-30, 47 κ.εξ.) καί ιδιαιτέρως περί τοΰ 

Κάστρου τής πόλεως καί τών έν αύτφ ερειπίων τών ανακτόρων 0.Η.3. 52, 

1932, 47 κ.εξ.). Τάς κατά μέρος δμως έρευνας ταύτας ήκολούθησε σπουδαιό¬ 

τατη Ελληνική εργασία, τό μνημειώδες σύγγραμμα τοΰ σεβασμιωτάτου Τρα¬ 

πεζοΰντος κ. Χρυσάνθου, Ή Εκκλησία τής Τραπεζοΰντος, Άθήναι, 1936, 
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εν τφ όποίω ευρύτατος γίνεται λόγος περί τών μνημείων τής ένδοξου 

πρωτευούσης τών Μεγάλων Κομνηνών. 

Παρ’ δλας έν τούτοις τάς εργασίας ταύτας, ήτο αισθητή ή έλλειψις 

ειδικής μελέτης περί τών τοιχογραφιών τών Ναών τής Τραπεζοΰντος, τάς 

οποίας οί περί τήν Βυζαντινήν ζωγραφικήν ασχολούμενοι έγνώριζον μόνον 

από τάς έλαχίστας απεικονίσεις τάς διεσπαρμένας εις βιβλία καί περιοδικά. 

Τήν έλλειψιν ταύτην πληροί τό νέον βιβλίον τών Μϊΐΐεΐ καί Τ. Κίοε. 

Τό κείμενον τοΰ βιβλίου τούτου αποτελεί λεπτομερεστάτη περιγραφή 

τών έν τοίς Ναοϊς τής Τραπεζοΰντος τοιχογραφιών επί τή βάσει τών σημειώ¬ 

σεων, άς κατά τό 1893 είχε λάβει ο Μϋΐεΐ, καί τών υπό τοΰ Τ. Κϊοε 

ληφθεισών κατά τό 1929. Ό ΜίΙΙεί, περιγράφει τέσσαρας μόνον Εκκλη¬ 

σίας, τήν Άγ. Άνναν, τήν Θεοσκέπαστον, τον Άγ. Σάββαν καί τό Παρεκ- 

κλήσιον τοΰ Κωδωνοστασίου έν τω Ναφ τής Άγ. Σοφίας. Ό Τ. Κΐοε συμ¬ 

πληρώνει επί τή βάσει τών ιδίων αύτοΰ παρατηρήσεων τήν περιγραφήν τής 

Άγ. Σοφίας (Ναοΰ καί Παρεκκλησίου τοΰ Κωδωνοστασίου), τής Άγ. Άννης 

καί τής Θεοσκεπάστου, περιγράφει δέ κατόπιν τάς τοιχογραφίας μικροτέρων 

τινών Εκκλησιών (Άγ, Ευγενίου, Χρυσοκεφάλου, Παναγίας Ευαγγελίστριας, 

Νακίπ Τζαμιού καί τοΰ έν τώ Κάστρα» Παρεκκλησίου), δπως καί τάς κοσμοΰ- 

σας τά παρά τον Άγ. Σάββαν έν σπηλαίοις Παρεκκλήσια, τό Καθολικόν τοΰ 

Άρμενικοΰ Μοναστηριού Καϊμακλή καί τέλος τήν περίφημον Μονήν Σου¬ 

μελά καί τον Ναόν τον ευρισκόμενον παρά τό χωρίον Κούρτ Μπογκάν έν 

έν τή περιοχή τής Τραπεζοΰντος. Τάς περιγραφάς ταύτας συμπληρώνει κεφά- 

λαιον γραφέν υπό τοΰ Τ. Κΐςο καί άφιερωμένον εις τήν είκονογραφικήν 

άνάλυσιν τών Τραπεζουντιακών τοιχογραφιών. 

Αϊ λεπτομερείς αΰται περιγρφαί τοΰ ΜΐΠβΙ καί τοΰ Τ. Κ,ίαο, δπως επί¬ 

σης καί οί φωτοτυπικοί πίνακες οί συνοδεύοντες τό έργον, έπιτρέπουσι νά 

σχηματίσωμεν αρκούντως σαφή ιδέαν τής ζωγραφικής εις τάς Εκκλησίας 

τής Τραπεζοΰντος. 

Αί παλαιότεραι τών σωζομένων τοιχογραφιών φαίνεται δτι άνήκουσιν 

εις τον 12ον αιώνα καί εύρίσκονται εις τό παλαιότερον τών τριών επαλλήλων 

στρωμάτων έν τω Ναφ τής Άγ. Άννης, άνεγερθέντι κατά τό έτος 884/5, 

ώς αναφέρει διασωθεΐσα έπί λίθου έπιγραφή. Είς τον 13ον αιώνα ανάγονται 

αί δλίγαι, αλλά λίαν κατεστραμμένοι, εικόνες Άγιων, μεταξύ τών οποίων καί 

ή τοΰ πάτρωνος τής Τραπεζοΰντος Άγ. Ευγενίου, έν τφ Παρεκκλήσια» τοΰ 

Κάστρου, τό όποιον σήμερον, κατά τό πλείστον, έχει καταρρεύσει. 

Αί περισσότεροι δμως τοιχογραφίαι έν Τραπεζοΰντι εγένοντο κατά τον 

140ν καί 15ον αιώνα. Είς τήν περίοδον αυτήν άνήκουσιν αί τοιχογραφίαι τοΰ 

Ναοΰ τής Άγ. Σοφίας καί τοΰ Παρεκκλησίου έν τφ Κωδωνοστασίου αύτοΰ. 

Αί τελευταίοι μάλιστα φέρουσι τήν χρονολογίαν 1443. Τών αυτών χρόνων 

είναι καί αί διακοσμήσεις τών νεωτέρων στρωμάτων τής Άγ. Άννης καί 
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των τοιχογραφιών των παρά τον “Αγ. Σάββαν Παρεκκλησίων, ών τό ανατο¬ 

λικόν φέρει την χρονολογίαν 1411. “Οσον αφορά εις τάς σπουδαιοτάτας τοι¬ 

χογραφίας τής Θεοσκεπάστου, υπάρχει αρκετή διαφωνία διά την χρονολόγησιν 

αυτών. Εις τον Ναόν τούτον υπάρχου σι δυο επάλληλα στρώματα τοιχογρα¬ 

φιών, ών τό παλαιότερον, κατά τον Τ. Κίοο, ανήκει εις τόν 16ον αιώνα, τό 

δέ νεώτερον, τό νυν ορατόν, εις τόν 17ον ή τόν 18ον. Κατά τόν Μίΐΐβΐ: όμως, 

τό νεώτερον τούτο στρώμα ανήκει εικονογραφικώς και τεχνικώς εις τόν 14ον 

αιώνα και εγένετο πιθανώτατα κατά τό έτος 1376, δτε έν τώ Ναώ τής Θεο¬ 

σκεπάστου ετάφη ό Ανδρόνικος, νόθος υιός του Βασιλέως Αλεξίου Γ' 

Κομνηνού. ’Άν εχη τις ύπ’ ό'ψιν του τάς απεικονίσεις των τοιχογραφιών 

τούτων, πρέπει ασφαλώς νά θεωρήση την γνώμην τοϋ ΜΠΙεί ώς την όρθοτέραν. 

Εις τούς επομένους αιώνας, 16ον και 170ν, ανήκουν αί τοιχογραφίαι τού 

μικρού Παρεκκλησίου έν τή Μ. Σουμελά, αί τού Κούρτ Μπογκάν καί πιθα¬ 

νώς αί τής Ευαγγελίστριας. Τέλος εις τόν 18ον αί τών Καθολικών τής Μ. 

Σουμελά καί τής 3Αρμενικής Μ. τού Καϊμακλί. 

Αί τοιχογραφίαι τών Ναών τής Τραπεζούντος παρέχουσι νέαν ολως 

άπσψιν τής πολυμόρφου Βυζαντινής ζωγραφικής. Πολύ προ τής ίδρύσεως 

τού Κράτους τών Μεγάλων Κομνηνών ή τέχνη ήκμαζεν εκεί. Ή χρονολογία 

τής άνακαινίσεως τής 'Αγ. ’Άννης κατά τό έτος 884/5 πείθει περί τούτου. 

Ό Ναός όμως ούτος διέσωζε καί τάς παλαιοτέρας έν Τραπεζοΰντι τοιχογρα¬ 

φίας. Ό ΜΐΙΙθΙ κατά τό 1893 είχε φωτογραφήσει τάς δύο υπέροχους συνθέ¬ 

σεις τής Άποκαθηλώσεως καί τού Επιταφίου θρήνου, αϊτινες άνήκον εις τό 

παλαιότερον στρώμα τό άνήκον εις τόν 12ον αιώνα. Αί δύο αύταί συνθέσεις, 

αί όποΐαι δεν ύπήρχον πλέον κατά τήν έν έτει 1929 έπίσκεψιν τού Τ. Κΐοε, 

δίδουν ιδέαν τινά τής εντοπίου Τραπεζουντιακής τέχνης, ήν χαρακτηρίζουσιν 

αύστηρότης καί άπλότης εις τήν σύνθεσιν καί λιτότης εις τό χρώμα, στοιχεία 

δεικνύοντα τήν έπίδρασιν τής Ανατολής καί ιδιαιτέρως τής Καππαδοκίας, ής 

τήν τέχνην γνωρίζομεν νΰν κάλλιστα, χάρις εις τήν πολύτιμον δημοσίευσιν 

τού πατρός Ο. άε /[οτρίΐίΐηίοη. 

Ή κατά τόν 13ον αιώνα ΐδρυσις υπό τών Μεγάλων Κομνηνών τής αύτο- 

κρατορίας τής Τραπεζούντος μετέβαλε προς καιρόν τά πράγματα. Ζωγράφοι 

καταφυγόντες αναμφιβόλους εκ τής λατινοκρατουμένης πλέον Κων/πόλεως, 

μετέφερον εις τήν Τραπεζούντα τήν τέχνην τής Πρωτευούσης. Εις τούς τεχνίτας 

ασφαλώς τούτους οφείλονται αί όλίγαι τοιχογραφίαι, αί άλλοτε διασφζόμεναι 

εις τό ΙΙαρεκκλήσιον τό ευρισκόμενον εις ένα τών Πύργων τού Κάστρου καί 

επί τών οποίων ό ϋδρεηδίτ^ είχεν άναγνώσει τά ονόματα τού ίδρυτού τής 

Τραπεζουντιακής αυτοκρατορίας Αλεξίου Α' καί τών προγόνων του. (Βλ. 

Μητρ. Χρυσάνθου, Ή Εκκλησία Τραπεζούντος, 460). 

Αί εικόνες τού 'Αγ. Ευγενίου και ετέρου 'Αγ ίου, άς ό Τ. Κ.ίεε δημοσιεύει 

έκ φωτογραφιών τού Κίοιι^έ (πίν. XV. 2, 3), είνε χαρακτηριστικά δείγματα 

τής ελληνιστικής τέχνης τής Κων/πόλεως, ήν οί έκείθεν φυγόντες ζωγράφοι 

μετέφερον εις Τραπεζούντα. Ή Θεοσκέπαστος είναι μετά τήν 'Αγ. “Ανναν 

τό μνημείον τό περιέχον τάς σπουδαιοτέρας τοιχογραφίας, εις τάς οποίας 

είναι δυνατόν νά παρακολούθηση τις τήν έξέλιξιν τής τέχνης τού 14ου αίώνος 

εις τήν Τραπεζούντα. Τό μνημείον τούτο, τόπος ταφής οχι μόνον τού έν έτει 

1376 άποθανόντος νόθου υιού τού Αλεξίου Γ', αλλά καί τών Βασιλέων 

Μανουήλ Γ', θανόντος έν έτει 1412, καί τού Αλεξίου Δ', θανόντος κατά 

τό 1445, θά ήδύνατο νά θεωρηθή ώς άντιπροσωπεύον καλλίτερον παντός 

άλλου τήν επίσημον τέχνην τής Τραπεζούντος κατά τόν 14ον αιώνα. Αί τοι¬ 

χογραφία! τής Θεοσκεπάστου παρουσιάζουσι περίεργον μίγμα. Εικονογραφικώς 

σχετίζονται προς τόν 12ον αιώνα, από άπόψεως έκτελέσεως καί τεχνικής άνή- 

κουσιν εις τήν γραφικήν τεχνοτροπίαν τού 14ου αίώνος. Ή μεγάλη τέχνη 

τών χρόνων τών Παλαιολόγων επέτυχε μέν νά μεταπλάση τήν λιτήν καί 

άρχαίζουσαν τεχνοτροπίαν τήν έπιχωριάζουσαν έν Τραπεζούντι, δεν ήδυνήθη 

όμως νά μεταβάλη τήν πατροπαράδοτον αύστηράν καί απλήν εικονογραφίαν, 

ής δείγματα είναι αί εις τόν 120ν αιώνα άναγόμεναι συνθέσεις τής 

Άποκαθηλώσεως καί τού Επιταφίου θρήνου εν τή 'Αγ. “Άννη. 

Ή τεχνική τών τοιχογραφιών τής Θεοσκεπάστου παρέχει όχι μικρόν 

ένδιαφέρον καί διά τούς άσχολουμένους μέ τήν ιστορίαν τής ζωγραφικής 

τών φορητών εικόνων. Τό σκοτεινόν γενικόν χρώμα τών σαρκών (προπλασμός) 

καί ό λίαν περιωρισμένος φωτισμός τών προσώπων διά μικρών φωτεινών 

κηλίδων μόνον εις τά λίαν προεξέχοντα σημεία, είναι ακριβώς ό,τι χαρακτη¬ 

ρίζει καί τάς φορητάς εικόνας τών χρόνων τών Παλαιολόγων. Εις ελάχιστα 

ίσως μνημεία τού 14ου αίώνος παρατηρεΐται ούτω στενή σχέσις μεταξύ τής 

μεγάλης τέχνης τών τοιχογραφιών καί τής ζωγραφικής τών φορητών εικόνων. 

Ή έπικράτησις τών ζωγραφικών μεθόδων τού 14ου αίώνος ήτο βραχυ- 

τάτης διάρκειας εις τό αυστηρόν περιβάλλον τής Τραπεζούντος. Ή αυστηρά 

εντόπιος παλαιά τέχνη καί πάλιν έπεκράτησε. Τούτο είναι λίαν καταφανές 

εις τάς από τού 1411 τοιχογραφίας τού ανατολικού έκ τών έν σπηλαίοις 

Παρεκκλησίων παρά τόν “Αγ. Σάββαν καί εις τάς από τού 1443 τού έν τω 

Κωδωνοστάσιο» τής 'Αγ. Σοφίας Παρεκκλησίου. Μέ τήν επάνοδον εις τήν 

παλαιάν είκονογραφικήν παράδοσιν εμφανίζονται εις τάς τοιχογραφίας ταύτας 

καί θέματα είκονογραφικά προ πολλού έγκαταλελειμμένα. Ή Δέησις καταλαμ¬ 

βάνει καί πάλιν τήν κόγχην τού 'Ιερού, αντί τής Πλατυτέρας, κατά παλαιάν 

συνήθειαν, ής δείγματα παρέχουσιν αΐ Έκκλησίαι τής Καππαδοκίας, εις τό 

ημικύκλιον τής 'Αψΐδος οί 'Ιεράρχαι είκονίζονται καί πάλιν κατενώπιον κρα¬ 

τούντες τό Εύαγγέλιον, αντί τής καθιερωμένης πλέον παραστάσεως αυτών 

συλλειτουργούντων. Οι αρχαϊσμοί ούτοι συνεχίζονται καί κατά τόν 16ον αιώνα 

εις τάς τοιχογραφίας τού Κούρτ Μπογκάν, αϊτινες εκ πρώτης όψεως ένθυμί- 

ζουσι τήν διακόσμησιν τών μετά κιόνων ναών τής Καππαδοκίας. 

Επετηριε Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, £τος ΙΒ’. 30 
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Αι εκκλησίαι τής Τραπεζούντος παρουσιάζουσι και ιδιαίτερόν τι χαρα¬ 

κτηριστικόν άξιον ιδιαιτέρας μνείας. Κατά τον 16ον και 17ου αιώνα βλέπομεν 

τούς εξωτερικούς τοίχους τοϋ Κούρτ Μπογκάν καί τού Καθολικού τής Μ. 

Σουμελά καλυπτόμενους διά τοιχογραφιών. Ή συνήθεια αύτη τής διά τοιχο¬ 

γραφιών διακοσμησεως τών εξωτερικών προσόψεων των Εκκλησιών, ήτις 

ενθυμίζει ζωηρώς τάς συγχρόνους περίπου Εκκλησίας τής Βουκοβίνας καί 

τής Μολδαβίας έν Ρουμανία, ήτο φαίνεται παλαιά εν Τραπεζούνα. Ό Ναός 

τής Χρυσοκεφάλου έκαλύπτετο άλλοτε έξωτερικώς διά ψηφιδωτών, ών μικρόν 

τεμάχιον διεσφζετο κατά χώραν, δτε έπεσκέφθη την Τραπεζούντα ό ΜίίίεΙ:, 

έπικεχρισμένον δι άσβεστου, καί τό όποιον κατά την μαρτυρίαν τού ΡαΙΙπιε- 

ταγ£Γ παρίστανε τον Ευαγγελισμόν. Αλλά καί αί αψίδες τής Άγ.’Άννης και 

τού Αγ. Ευγενίου διέσωζον έξωτερικώς λείψανα επιχρίσματος μετά χρωμάτων. 

(ΜίΠεΙ εν Β. Ο. Η. 19, 1895, 458). .. 

Τελευτών θά ήθελον νά προσδέσω δύο λέξεις περί τών ολίγων καί 

εξίτηλων τοιχογραφιών, αίτινες διεσψζοντο κατά τό 1929 εις τήν καμάραν 

την καλύπτουσαν τό Ιερόν Βήμα έν τω Ναώ τής Άγ. Σοφίας. Αί δλίγαι 

αύταί τοιχογραφίαι, άνήκουσαι κατά τον Τ. Κΐοε εις τον 14ον ή 15ου αιώνα, 

είναι το μοναδικόν έν Τραπεζοϋντι παράδειγμα τής άπεικονίσεως τών Εωθι¬ 

νών Ευαγγελίων. Άπό τής άπόψεως ταύτης ή Άγ. Σοφία συγγενεύει προς 

τό Αφεντικό καί τήν Ευαγγελίστριαν τού Μυστρά καί προς πολλάς Σερβικάς 

Εκκλησίας (ί ρατσανιτσα, Κάλενιτς κ.λ.π.). Έκ τής όλης διακοσμησεως δια¬ 

σώζεται έν τή Άγ. Σοφίρ ή Ψηλάφησις τού Θωμά (Τωάν. 20.24 κ. έξ.= 

Έωθιν. 90ν), ό Ιησούς εις τήν Θάλασσαν τής Τιβεριάδος (Τωάν. 20. 1 κ.έξ.— 

Έωθιν. 10ον) καί τέλος μία τρίτη παράστασις (πίν.ΙΙ. 1), ήν ό Τ. Κίςε θεωρεί 

ώς τήν Μεταμόρφωσιν (σ. 96, 98, 163). Ή σκηνή όμως αύτη ασφαλώς δεν 

εΐκονίζει τήν Μεταμόρφωσιν, ώς δεικνύουσιν όχι μόνον ή στάσις τού Ιησού 

καί ό τρόπος δι’ ού οΰτος ευλογεί δι’ άμφοτέρων τών χειρών, αλλά καί 

η απουσία τών δύο Προφητών Ήλία καί Μωϋσέως, προ πάντων δέ ή άπει- 

κόνισις παρά τούς πόδας τοϋ Τησοϋ τεσσάρων Αποστόλων, αντί τών τριών, 

Πέτρου, Ιακώβου καί Τωάννου, οΰς αναφέρει τό Εύαγγέλιον. Ή παράστασις 

άλλως τής Μεταμορφωσεως δεν θά ήδυνατο νά έχη τήν θέσιν της μεταξύ 

σκηνών είκονιζουσών τάς από τής Άναστάσεως μέχρι τής Άναλήψεως εμφα¬ 

νίσεις τοϋ Ιησού εις τούς Μαθητάς, αϊτινες άποτελοϋσι καί τό θέμα τών 

ενδεκα Εωθινών Ευαγγελίων. Πρόκειται λοιπόν όχι περί τής Μεταμορφώ- 

σεως, αλλά περί της τελευταίας προ τής Άναλήψεως έμφανίσεως τού Τησοϋ 

εις τούς Μαθητάς, συμφώνως προς τήν διήγησιν τού Ματθαίου (28. 16), 

ητις αποτελεί το θέμα τού 1ου Εωθινού Ευαγγελίου. Τό κάτω μέρος τής 

τοιχογραφίας ταυτης τής Άγ. Σοφίας είναι κατεστραμμένον, αλλά έκ τών 

τεσσάρων διασφζομένων Αποστόλων δύναταί τις νά συμπεράνη ότι άρχικώς 

θα υπηρχον τρεις επάλληλοι σειραί, ών αί δύο τελευταίοι εχουσιν άπολεσθή. 
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Κατά ταυ τα ή έν λόγω τοιχογραφία θά παρουσίαζεν εν τφ συνόλψ μορ¬ 

φήν άνάλογον οπωσδήποτε προς τήν μικρογραφίαν τού Ρβίτοροΐίίαηνίδ 21 

(Ο. Μ ο γ 6 υ έν Τΐιβ Αγ! ΒαΙΙβίΐη, 11, 1929, σ. 62, είκ. 71) καί προς τάς τοι¬ 

χογραφίας τής Νέας Έκκ?ςησίας τού Τοκάλ καί τού Τσαούς ’Ίν έν Καππαδοκία 

(Ο. άο |6Γρ1ιαπίοη, Εοδ έ§ίχ565 πιροδΐΓβδ θε Οαρρ^άοοε, 2® Αΐβαιπ, 

πίν. 80. ι, 140. 2), Έν ταις λεπτομέρειας όμως ή σύνθεσις δεικνύει διάταξιν 

άπομακρυνομένην τών Καππαδοκικών τοιχογραφιών καί έπηρεασμένην από 

τάς ελληνιστικός τάσεις τής τέχνης τών Παλαιολόγων. 

Α. ΞΥΓΓ0Π0ΥΛ02 

νέηέίΐα €οίία$, Ββ ί/ιβάίτβ ά Βγζαηοβ. Ρα.η$ 1931. 

Τό ζήτημα τοϋ θεάτρου τών Βυζαντινών είναι έν από τά σπουδαιότερα 

καί τά μάλλον ενδιαφέροντα καί επίμαχα τοϋ βυζαντινού πολιτισμού. 

Επειδή δέ ό Σάθας, ώς όρθώς παρετήρησεν ό ΚηιπιθαοΙιεΓ ή παρά τον 

όγκον καί τήν λογιότητα τού βιβλίου του, ούδέν άλλο κατώρθωσε ή «νά 

παρόργιση μυριάκις τον άντικειμενικώς σκεπτόμενον αναγνώστην καί επί 

τέλους νά ενίσχυση αυτόν εις τήν πεποίθησιν ότι οί Βυζαντινοί δεν απέκτησαν 

ποτέ δράμα», μετ’ εύλογου ενδιαφέροντος άντικρύσθη τό έργον τής συγγρα- 

φέως, τό οποίον μάλιστα κατά τον τίτλον καί τον πρόλογόν του ύπέσχετο καί 

έφιλοδόξει νά δώση πλήρη εικόνα τοϋ βυζαντινού θεάτρου καθ’ όλην αυτού 

τήν Ιξέλιξιν από τής ίδρύσεως μέχρι τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως 

καί νά άποβή αυτό τούτο έγχειρίδιον τής ιστορίας τοϋ θεάτρου τών χρόνων 

τούτων, τό όποιον ολίγον μέχρι τοΰδε έγνώσθη ή μάλλον παρεγνωρίσθη. 

Παρά τό γενικόν τούτο ένδιαφέρον ιδιαιτέρως εγώ είχον καί πρόσθετον^ 

ειδικόν, οχι όλιγώτερον ζωηρόν, καθ’ όσον έπίστευον καί πιστεύω ότι εις τό 

ελληνορωμαϊκόν θέατρον τών εσχάτων χρόνων καί έν συνεχεία προς αυτό 

ίσως καί είς τό βυζαντινόν, έχει τήν πηγήν αυτού μέγα μέρος τής δημώδους 

ελληνικής ποιήσεως2. Διά τον λόγον δέ τούτον μέ εξαιρετικόν ένδιαφέρον 

διεξή?.θον ολόκληρον τό έργον τής συγγραφέως. Δυστυχώς ού'τε ή επιστημο¬ 

νική μέθοδος ούτε ή έκμετάλλευσις τών πηγών ούτε καί ή έκθεσις καί διατύ- 

πωσις τών πραγμάτων μέ ικανοποίησε, τήν δέ γενικήν μου γνώμην καθώς 

καί μέρος τών λεπτομερειακών επί τοϋ έργου παρατηρήσεών μου έδημοσίευσα 

1 Ιστορία τής βυζ. λογ. μετάφρ. Σωτηριάδου Β' 480. 

5 Τάς γνώμας μου ταύτας εξέθεσα έν περιλήψει είς τον πρυτανικόν μου λόγον: Αί 

ίστορικαί άρχαί τής δημώδους νεοελληνικής ποιήσεως. Θεσσαλονίκη 1934. 
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εις την Λαογραφίαν (ΙΑ' 281-284), καθώς, ώς νομίζω, είχον καθήκον απέναντι 

των αναγνωστών τοϋ περιοδικού καί τής ελληνικής επιστήμης. Ή βιβλιοκρισία 

αύτη εξώργισε την συγγραφέα, ήτις και άπήντησεν εν τή παρούση Έπετηρίδι 

(ΙΑ' 504-507), αμφισβητούσα την ακρίβειαν ένίων των παρατηρήσεων μου' 

περί των υπολοίπων έθεώρησε, φαίνεται, φρονιμώτερον νά τηρήση σιγήν. 

Θά ή μην πρόθυμος νά αναγνωρίσω τα σφάλματά μου, εάν έπειθόμην περί 

αυτών. Αλλά δυστυχώς αι άντιλογίαι τής συγγραφέιος δεν με έπεισαν καί 

διά τούτο αναγκάζομαι νά δευτερολογήσω, έξετάζων μίαν προς μίαν ταύτας. 

Τό πρώτον παράπονον τής συγγραφέως είναι δτι, ώς λέγει, «δεν λαμβά- 

νεται καθόλου ύπ5 οψιν τό κυρίως θέμα τοϋ βιβλίου, ούδ’ αΐ έν αυτώ ερευναι 

περί θρησκευτικού θεάτρου, ύμνογραφίας, υμνολογίας, εκκλησιαστικής καί εν 

γένει βυζαντινής φιλολογίας \ άλλ’ ή κριτική εξαντλείται εις λεπτομερειακός 

παρατηρήσεις, εις μερικάς εισαγωγικός σελίδας του βιβλίου2, 

εις τάς οποίας άναφέρονται λαϊκαί τινες έορταί καί έθιμα μέ σκοπόν άφ’ ενός 

μέν νά άποδείξωσι την δΰναμιν τής παραδόσεως κατά τούς βυζαντινούς 

χρόνους, άφ’ ετέρου δέ νά ύποδείξωσιν αυτήν ώς τον κρίκον τον συνδέσαντα 

τούς χριστιανικούς χρόνους προς τό παρελθόν». Είμαι υποχρεωμένος νά 

παρατηρήσω δτι ή συγγραφεύς λέγουσα τά ανωτέρω, δτι δηλ. τό κριθέν 

μέρος αποτελεί εισαγωγικός σελίδας τού β ιβλίου, δεν άκριβολογεΐ. 

Τό έργον, φέρον τον γενικόν τίτλον «Εε ίΐιέάΐτε ά Βγζ&ηεε», περιλαμβάνει 

δυο μέρη: Εε ίΐιέάίχε ροριά^ΐτε ό Βγζαηοε (σ. 3-150) ώς πρώτον, καί 

Εε ΒιέάίΓε ΙίΙΙέκιίΓε ό Βγζειηεε (σ. 151-289) ώς δεύτερον. "Άρα καί τό 

πρώτον είναι εξ ίσου σημαντικόν, δσον καί τό δεύτερον δεν είναι είσαγωγικαί 

σελίδες. Τό βιβλίον άνέγνωσα ολόκληρον καί ή γενική μου γνώμη περί 

τής αξίας του εσχηματίσθη έκ τού συνόλου, συμπίπτει δέ πλήρως προς τήν 

έκφρασθείσαν υπό τού Ρ. Μααε εν Βγζ· Ζεϊΐδείιτ. 32 (1932) σ. 395 κέ., 

εάν δέ περιωρίσθην νά αναφέρω λεπτομερειακός παρατηρήσεις μόνον εις τό 

πρώτον μέρος, τό έπιγραφόμενον Εε Ιΐτέειΐτο ροριιίαΐτε, τούτο οφείλεται 

άφ’ ενός μέν εις τό ειδικόν ενδιαφέρον τής Λαογραφίας διά τό λαϊκόν θέατρον, 

άφ’έτέρου δέ εις τήν επιθυμίαν μου νά μή υποδεικνύω σφάλματα, ύποδειχθέντα 

ήδη υπό άλλων. "Οτι δέ τά κριθέντα μέρη είναι επίσης ουσιώδη διά τήν 

συγγραφέα, δσον καί τά μή κριθέντα, άδιάφορον άν έκ τών υστέρων τρόπον 

τινά τά άποκηρύττει, ομολογεί ή ιδία έν τώ προλόγω της (σ. XI) λέγουσα 

τά ακόλουθα περί τών προθέσεων της: «Βε Ια δοτίε, Ιο Ιύέ&ΐτε ρτοίαηε 

επίταίΐ: άαηδ ηοΐτε ρτο^ταπιπιε, αιΐδδί 6ΐεη φΐε 1ε Ιΐιέάίχε δαετέ, 1ε 

ροριιίαίτε εοηιπιε 1ε ΗίΙεΓ&ίτε. Εεδ άειιχ ρτεηιίεΓδ ξεητεδ δ’εηεΐιαϊηεηί:, 

1 Αυτό είναι τό μεγαλύτερον σφάλμα τής συγγραφέως νά θέλη εντός ώρισμένου 
πλαισίου νά όμιλη δι’ δλα τά πράγματα. Ό καθορισμός καί ό περιορισμός του θέματος 
είς σαφή όρια είναι ή πρώτη μεθοδική άπαίτησις τής επιστήμης. 

2 Ή άραίωσις έγένετο υπ’ έμοΰ. 
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δ’εηίΓεοΓοίδειαΙ;, δ’εηίαεεηΐ; τηεηιε ρατίοίδ. Νοιίδ ανοηδ ρτίδ Ιεδ άειιχ 

άεπηίετδ εοηιηιε ροιηί άε τερέτε. Νοη$ ανοπδ άοηε ρατία^έ ηοίτε 

οαντα§;0 εη άειιχ ρατίίεδ, έίιιάϊ&ηί; δαεοεδδΐνεηιεηί; 1ε Ιΐτεαίτε ροριιίαίτε 

άε Βγζαηοε εί δοη ίάιέ&Ιτε ΗΠεπάτε». Πιστεύω δτι ή συγγραφεύς δέν θά 

έπιμείνη είς τήν αντιλογίαν της. 

Ώς προς τάς λεπτομερειακός μου παρατηρήσεις διά τό δεύτερον μέρος 

τού έργου της, θά έλάμβανον ευχαρίστως τον κόπον νά τάς δημοσιεύσω, 

άν έπρόκειτο νά εξαλείψουν τήν δυσαρέσκειαν, τήν οποίαν τής έπροξένησαν 

αί δημοσιευθείσαι διά τό πρώτον μέρος. 

Ή συγγραφεύς ισχυρίζεται δτι κακώς ελέγχω αυτήν διότι είπεν δτι τά 

Ρουσάλια συνεχωνεύθησαν προς τήν εορτήν τού Πάσχα, ένφ αύτη είπε 

«τών εορτών τού Πάσχα», μή έννοών τήν ακριβή έννοιαν τού γαλλικού 

κειμένου «ανεε Ιεδ Ιεϋεδ άε Ράφίεδ», είς τάς οποίας βεβαίως κατά τήν 

συγγραφέα θά περιλαμβάνεται καί ή Πεντηκοστή. Βεβαιώ τήν συγγραφέα 

δτι ήννόησα πολύ καλά τό γαλλικόν κείμενον, άλλα πταίει τό γεγονός δτι ούτε 

ή ελληνική, ούτε ή γερμανική, ούτε ή γαλλική γλωσσική συνήθεια περιλαμβάνει 

είς τάς έορτάς τού Πάσχα καί τήν Πεντηκοστήν. Διότι, όταν ημείς λέγωμεν 

«έορτάς τού Πάσχα» περιλαμβάνομεν τό πολύ πολύ τό από τών Βαΐων μέχρι 

τής Κυριακής τού Θωμά χρονικόν διάστημα, χωρίζομεν δέ τήν Άνάληψιν καί 

καί τήν Πεντηκοστήν δτι δέ καί οί Γάλλοι τό ίδιον κάμνουν, μέ έπεισεν 

ό διαπρεπής Γάλλος λαογράφος νζη Οεηηερ — ή συγγραφεύς παρακολουθεί 

κάλλιον εμού τήν ξένην φιλολογίαν καί πιστεύω δτι γνωρίζει τον συγγραφέα 

καί τον εργον του—δστις έν τώ βιβλίω του Εε £ο11<:1θΓε άτι Βαιιρίιίηέ τ. I 

σ. 279 έν κεφ. VII ορίζει τον κύκλον τών εορτών τού Πάσχα (Ογε1ε άε 

Ραςιιεδ) είς τό από τών Βαΐων μέχρι τής Δευτέρας τής Διακαινησίμου 

διάστημα, χωρίζει δέ τήν εορτήν τής «Αδεεπδίοη εΐ Ρεηίεεόίε», περί τών 

οποίων πραγματεύεται έν σ. 306 κεφ. X. "Ωστε, εάν παρενόησα τό γαλλικόν 

κείμενον, υπεύθυνος είναι ή ή ανακριβής διατύπωσις τής συγγραφέως ή ό ναη 

Οεππερ, ό όποιος δέν έχει τήν ιδίαν προς τήν συγγραφέα γνώμην. Έάν 

τουλάχιστον ή συγγραφεύς άντιλέγουσα παρετήρει οτι έχομεν καί σποραδικάς 

τινας πληροφορίας περί συμπτώσεως τών Ρουσαλίων 1 2 προς τό Πάσχα, θά 

ήδυνατο ή αντιλογία αυτής νά θεωρηθή έν τινι μέτρψ εύλογος. 

Ή συγγραφεύς αποκρούει επίσης τήν παρατήρησίν μου οτι «δέν έχει 

σαφή ιδέαν τής διαφοράς μεταξύ μίμων καί παντομίμων», έπιλέγουσα δτι 

ό έπικριτής, δηλ. έγώ, «έκλαμβάνει τον δρον ηιπιιε ώς άποδίδοντα άπο- 

κλειστικώς τον άρχαΐον μίμον, ένώ δι’ αυτού είς τήν γαλλικήν γλώσσαν, ώς 

1 Πρβλ. Ράλλη καί Ποτλή, Σύνταγμα ιερών κανόνων τ. Β' 450. «Τοιαύτη πανή- 

γυρις αλλόκοτος έστι, καί τά λεγόμενον Ρουσάλια, τά μετά τό άγιον Πάσχα άπό κακής 
συνήθειας έν ταΐς εξο) χώραις γινόμενα». Καί Λ· Καμπούρογλου, Ιστορία τών 

Αθηναίων Α' 241. 
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γνωστόν, αποδίδεται 6 παντόμίμος». Και εδώ ή συγγραφεύς όχι μόνον δεν 

εχει δίκαιον, άλλα και δεν ακριβόλογε!. Δεν αγνοώ δτι ή λέξις πιίπΐ6 σημαίνει 

σήμερον καί τον υποκριτήν του παντομίμου, σημαίνει δμως και τον μίμον 

κα'ι τον υποκριτήν του μίμου1, πράγμα τό όποιον φαίνεται οτι παραβλέπει 

ή συγγραφεΰς, άλλ’ εις τήν κρίσιν μου δεν ομιλώ περί συγχυσεως λέξεων, 

άλλα συγχυσεως πραγμάτων. Πιστεύω θά γνωρίζη ή συγγραφεύς δτι ό 

παντόμιμος ή ή παντόμιμος δρχησις, τά δύο ονόματα σημαίνουν 

εν και τό αυτό, ενωρίτατα περιωρίσθη είς τήν μίμησιν μόνον τραγω¬ 

διών ή τραγικών μύθων, κατάλογον των οποίων αναγράφουν καί ο 

Λουκιανός και ο Λιβάνιος, είχε χαρακτήρα σοβαρόν και περιγεγραμμένα 

δρια, διακρίνεται δέ σαφέστατα τού μίμου, δστις καθώς τον περιγράφει ό 

Χορίκιος έξηκολούθει νά είναι πάντοτε παράστασις δραματική λαϊκών κωμω¬ 

διών, έν αις διεκωμψδούντο διάφορα κωμικά ήθη ή και σύγχρονα γεγονότα, 

δθεν και βιολογικός μίμος καλείται. Τούτου τεθέντος, εάν λάβωμεν ύπ’ δψιν 

και τήν δήλωσιν τής συγγραφέως δτι τήν λέξιν ππτηο χρησιμοποιεί μέ τήν 

νέαν της σημασίαν, δηλ. τήν τού παντομίμου, πώς άλλως θά ερμηνευ- 

θώσιν τά λεγάμενα έν σ. 36 δτι ό βοιιίίοη, τού οποίου ό ρόλος συνίστατο εις 

τό νά προκαλή τον γέλωτα, ήτο ό έσχατος τών ππηιοδ, εί μή ώς σύγχυσις 

παντομίμου καί μίμου. Αλλά καί τά κατωτέρω λεγάμενα δεικνύουν 

επίσης δτι ή συγγραφεύς δεν κάμνει σαφή διάκρισιν μεταξύ τών δύο ειδών. 

Έν σελ. δηλ. 36 κε. ομιλούσα περί τών αρχαίων μίμων, τούς οποίους ονο¬ 

μάζει ηιιηιεδ, προσθέτουσα καί τον ορισμόν τού βιολογικού μίμου τού 

Θεοφράστου, διακρίνει διάφορα αυτών είδη2 κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους. 

Εΐτα έν σ. 37 έπάγεται. «Πε$ πιΐηιοδ Γοηιαΐπδ αΓπνθΓοηί & οοί ό§-£Γθ α 
υπό ροΗοοίίοη ά’οχρΓεδδίοιι ίηοΓογα^Ιο, Ια ρΐιιραιί όοδ^εητεδ οίίέδ 
ρΐιΐδ Ιιαιιί (δηλ. τού μίμου) οοπιρΓοηαηΙ: ρΐιΐδ όο ρατίΐοδ πιίπιίηιιοδ, 

άαηε Ιοδ 30Π5 αοίυοί άε 06 πιοί, ηιιε άο ραΓίίεδ άέοΐαηιόδ, άαηδέοδ οιι 

οΐιαηίέοδ. Πα ραηΐοπτίπιο έί^ηί Ιο §;6πγο ρτείετέ άοδ αοίσυτδ οί άα 
ριιβίίο Γοπιαίη, ίοιιί ροέπιε ηιίδ εη δεέηε έίαΐί πέοεδεαίτεπιεπί; ραηΐο- 

ιηΐηιέ». Καί παραθέτει ακολούθως τήν περιγραφήν τού Κασσιοδώρου, ήτις 

άναφέρεται εις παράστασιν παντομίμου όρχηστοΰ. "Ωστε οί μίμοι άνα- 

πτύχθησαν εΐς παντομίμους! 

Έτι σαφέστερα είναι ή σύγχυσις έν σ. 41 τού βιβλίου. Παραθέτω τό 

χωρίον ολόκληρον «01ΐΓγδθδίοηΐ6 δρέεϊίίε πιεπιε 1ε οοδίυπίθ ςιιε ροτ- 

1 Πρβλ. Ι/3γοιι886 άιι XX δίέοΐβ. Μΐαιε· Οεπτε άε οοηιΜΐε Γέαΐΐδίε ηαϊ 56 ρΓορο- 

5Η1Ϊ (Ι’ϊηΐΐΐβΓ 1η νΪ6 61 165 1110611Γ8, (1'3ρΓ68 Ρέί^ΠΙΟί0£16 ΕΠ6Π16 <3ΐ1 11101 |] ΑοίεΐΙΓ (|ίΐϊ 
]οα&ΐΐ άαηΒ οεδ εοιηέάΐεδ || ΑοίειίΓ ςαϊ]οηε ά&ηδ 165 ρΗπίοιπΐπιεδ.—Σημειιοτέον οπό 
ΙιΐίίΓε τήν τρίτην σημασίαν ούτε καν μνημονεύει. 

1 Έκ παραδρομής ίσως περιλαμβάνει εις τα είδη ταμία καί τήν ϊηΙιιιΙηιπ ραΙΗπίπητ 
καί ί»διιΐΗηι Ιο^αίπαι. 
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ίαϊοηί 1ε ηιίηιε εί 1ε όοιιίίοη, ηοιίδ άοηπΑηί αίηδΐ, ιη&ΐξτέ Ιιιΐ, Ια 

οοι-ίίίαόο ςμιε εεδ όειιχ ρεΓδοηη&^εδ έίαίεηί 5ίεη άιίΙέΓεηίδ. Πε 6ουιί- 

£οη δε Γαδαϊί οοιηρίόίειηοπί Ια ίόίο «ροιιτ ςαε Ιεδ εΐιενειιχ η’ίηίεΓ- 

εεόεηί ρ&δ αιι 8α]εΐ άεδ οιιίΓα§;65», ίαηόίδομιε 1ε ηιίιιιε ρτορτεπιεπί <ϋί 

ροΓίαΐΙ όε 1οη§;5 εΐιενεαχ, εί ΐιηίίαίί άε δοη ππειιχ Ιεδ ρεΓ5οηηα§ε5 

όοηί ίΐ ίεηαΐί 1ε τδΐε (και παραπέμπει είς τό τού Χρυσ.: ό μέν γίνεται 

φιλόσοφος,., ό δέ βασιλεύς., ό δέ ιατρός... ό δέ δούλος., ό δέ διδάσκαλος). 

Οη ρουΓΓαΐί ρτεδ^αε νοίτ Ια εοιηέάΐε ηιοόεηιβ εη εε §·εηΓε ςμιί, όεριπδ 

Ιεε ίεηιρδ απείεηδ, δοαε Ια άέηοπππαίίοη άε «ηιίηιοδ», εε άίδίίη^ηα άε 

ίοιιί αυίτε α-εητε άΓαπιαίίςιιε, ριιίδςα’ 11 αναίί αιΐδδί ροιιτ 6ιιί άε «άε- 

ρείηόΓε Ια νίε ίεΐΐε ηιι’εΐΐε εδί, ανεε δοπ εόίέ ρατόοηηαόΐε οιι 

ίπιραπίοηαδίε». 

Πεδ ιηίιηεδ αρρατίεηαίεηί άοηε α Ια εΐαδδε άεδ ατίΐδίεδ ςμιί, νοιιέδ 

αα άίευ Οίοπγδθ5, δατηοπιπιέ «άβροκόμης» οιι «άκερσοκόμης», εί τεηοηι- 

ιηέ ροιιτ δα 5ε11ε εΚενεΙατε, ηοπ δεαίειηεηί ηε δε ταδαΐεπί ρα$ Ιεδ εΐιε- 

νειιχ, Γηαίδ Ιαίίαΐεηί εηίτε ειιχ α ςαΐ αιιταίί Ιεδ ρΐαδ Ιοπ^ιιεδ». Καί 

προς πίστωσιν τού τελευταίου παραπέμπει είς τά επιγράμματα τής ανθολο¬ 

γίας, τά άναφερόμενα είς τούς διάσημους ορχηστάς τών οψίμων ρωμαϊ¬ 

κών χρόνων, τον Καράμαλλον καί τον Χρυσόμαλλον! Δεν πιστεύω είς κανένα 

νά υπολείπεται ούτε ή ελάχιστη αμφιβολία δτι είς τό παρατεθέν χωρίον, τό 

όποιον δεν άναλύομεν, διά νά μή κάμωμεν κατάχρησιν τού χώρου τού 

περιοδικού, ή συγγραφεύς όμιλε! περί τών μίμων καί δή τών βιολόγων, τούς 

οποίους χωρίζει είς δοιιίίοηδ καί ιιιΐιιιοδ, ών οί μέν εΐχον έξυρημένην τήν 

κεφαλήν, οί δέ ετρεφον κώμην, ώς αντιπροσωπευτικούς δέ τύπους τών 

τελευταίων αναφέρει τον Καράμαλλον καί τον Χρυσόμαλλον, τούς οποίους 

πάλιν έν σ. 49 χαρακτηρίζει ώς ορχηστάς, περιοδεύοντας καί παριστάνοντας 

διά μιμικής όρχήσειος ολοκλήρους τραγωδίας (ϋ6δ ίΓα§·έόί65 εηίίότοδ, όαπδ 

Ιο νίοιιχ δοπδ όιι ηιοί, έίπίεηί ρατίοΐδ άαηδέεδ άο οοίΐβ πι^πίέΓε). 

Χρειάζεται σαφέστερα άπόδειξις τής συγχύσεως, εΐς ήν ή συγγραφεύς περι¬ 

πίπτει; Δέν υπάρχει διάκρισις μεταξύ όοαίίοη και μίμου είς τήν αρχαιότητα, 

όπως αύτη νομίζει, άλλα μεταξύ μίμου καί όρχηστού παντομίμου ή 

απλώς όρχηστού (δ&ΐίαίοτ). Μίμοι ήσαν οί εξυρημένοι τήν κεφαλήν, οί 

παριστάνοντες διά λόγων καί οχι διά σχημάτων καί κινήσεων τούς φιλο¬ 

σόφους καί βασιλείς καί ιατρούς καί δούλους καί διδασκάλους καί ο,τι παρό¬ 

μοιον, όρχησταί δέ ή παντόμιμοι οί άκερσοκόμαι καί άβροκόμαι, οί 

μαλακοί, οί διά σιωπηλής μιμικής όρχήσεως τή συνοδεία δμως χορού αδόντων 

καί ένοργάνου μουσικής, παριστάνοντες τραγωδίας καί διαιωνίζοντες τήν 

τραγικήν παράδοσιν. 

Άλλ5 έτι σαφέστερον εμφανίζεται ή σύγχυσις είς τήν άπάντησιν τής 

συγγραφέως εΐς τήν παρατήρησίν μου δτι «έν σ. 48 χαρακτηρίζει τήν παντό- 
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μίμον ορχησιν ώς προϊόν βυζαντινόν, ενφ ευθύς κατωτέρω κάμνει λόγον 

περί του παντομίμου ώς τελειοποιηθέντος εν Ρώμη». Εις ταύτα άπαντα, 

ότι θά άπεφεύγετο ή παρατήρησις, εάν δεν παρέβλεπον ότι ό μέν εν Ρώμη 

τελειοποιηθείς παντόμιμος συνίστατο εις την ιηΙοΓρτείΕΐΐοη άιι πιογοοειι 

ρατ 1θ5 §·€δΐ€δ, ό δέ εν Βυζάντιο) εις ίδιον τρόπον, καθ’ δν Ι’αιιΐβαΓ άαηβΗίί: 

τηίηιίφίεηίβηί; 1θ πιοτοοατι, ούτως ώστε νά μή άποτελή καμμίαν λογικήν 

ανακολουθίαν, οτι ό μέν παντόμιμος έτελειοποιήθη εν Ρώμη, — ώς 

τοιοΰτος—ή δέ παντόμιμος όρχησις εν Βυζαντίφ—Άλλ’εδώ ακριβώς 

έγκειται ή άρχέγονος καί θεμελιώδης πλάνη τής συγγραφέως, έξ ής πηγάζει 

ή σύγχυσις των είδών. Ή συγγραφεύς διακρίνει δυο παντομίμους, μίαν, διά 

νά μεταχειρισθή μίαν νεωτερικήν λέξιν, παντομίμαν, δηλ. παράστασιν διά 

χειρονομιών και κινήσεων, ά'νευ λέξεων καί χορού, διαφόρων κωμικών σκηνών, 

καί ένα π α ν τ ο μ ι μ ι κ ό ν χορόν. Άλλ’ αυτό είναι τελείως άνυπόστατον. 

Παντομίμα μέ τήν σημερινήν σημασίαν τής λέξεως καί δή παριστάνουσα 

βιολογικούς μίμους ουδέποτε ύπήρξεν ούτε παρ’"Ελλησι ούτε παρά Ρωμαίοις 

ούτε παρά Βυζαντινοΐς. Υπήρξαν μόνον ^οδίίοαΙαίΟΓΘδ, συνοδεΰοντες τά 

οαηίίοα των τραγωδιών, εξ ών πιθανώς άνεπτύχθη ή παντόμιμος όρχη- 

σις, ή οποία έδημιουργήθη έν Ρώμη καί όχι έν Βυζαντίω, καθ’όσον 

σύγχρονοι τού Αύγουστου υπήρξαν οί δημιουργοί αυτής ό Πυλάδης καί δ 

Βαθύλλος, εξηκολούθησε δέ καλλιεργουμένη καί έν Βυζαντίω τουλάχιστον 
μέχρι τών χρόνων τού “Αρέθα, ήτοι τού Θ' αΐώνος1. 

Εις ατελή τού γαλλικού κειμένου κατανόησιν αποδίδει ή συγγραφεύς τήν 

παρατήρησίν μου ότι έν σ. 45 περιπίπτει εις σύγχυσιν μεταξύ τών θεατρι¬ 

κών παραστάσεων τών μίμων καί τών συνήθων παρά τοΐς Βυζαντινοΐς δια¬ 

πομπεύσεων, ϊσχυριζομένη ότι όσα λέγει, λέγονται «ώς μία επί πλέον εκδή- 

λωσις τής κατά τήν βυζαντινήν εποχήν ίκανότητος τού αύτοσχεδιασμού 

(ιπιρΓονϊδ&1;ίοη)>. Ό ισχυρισμός θά ήτο ορθός, εάν πράγματι αμέσως ανω¬ 

τέρω έγίνετο ειδικός λόγος περί τής αύτοσχεδιαστικής ίκανότητος τών μίμων. 

Αλλά τοιούτόν τι δεν γίνεται. Ή συγγραφεύς ευθύς προηγουμένως έν σ. 44 

όμιλεΐ περί τής γνωστής παραστάσεως τού καραβιού, τό όποιον καλείται 

νά καταπίη πρόσωπον τού μίμου προς θεατρισμόν τού πραιποσίτου Νικηφό¬ 

ρου, καταχρασθέντος πλοΐον χήρας, τήν οποίαν αγνοώ διά τίνα λόγον θεωρεί 

αυτοσχέδιον, ευθύς δέ κατόπιν έν σ. 4δ έξακολουθεΐ νά όμιλή περί τών 

παραστάσεων, καθ’ ας οί μίμοι έφερον προσωπεία. Μεταξύ τών δύο τούτων, 

άφορώντων εις πραγματικός θεατρικός παραστάσεις, παρεμβάλλει τά περί 

σκηνών (δοέηοδ), δφειλομένων εις αύτοσχεδιασμούς τών μίμων καί τών 

δήμων, χωρίς πουθενά νά κάμη λόγον περί διαπομπεύσεων. Τάς σκηνάς 

1 Πρβλ. δσα περί τοΰ πράγματος λέγονται έν τφ ανωτέρω μνημονευθέντι λόγφ μου. 
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δέ ταύτας ονομάζει καί κω μωδ ίαςΠόθεν νά έννοήση δ αναγνώστης 

ότι ό κύριος σκοπός τής συγγραφέως είναι νά δείξη τήν αύτοσχεδιαστικήν 

δύναμιν τών μίμων; 

Καί ή μέν διακωμφδησις τοΰ Μαυρίκιου υπό τών δήμων θά ήδύνατο 

έπί τέλους μέ κάποιαν συγκατάβασιν νά θεωρηθή ώς σκηνή καί κωμφ- 

δία, τά κατώτερο} όμως μνημονευόμενα παραδείγματα θεατρισμού έπκρανών 

άνδρών υπό τών μίμων (Βο&ιιοουρ ά’αιιίχοδ ρ6Γ5οηπα§'63 οέ1έΙ>Γ65 οηΐ: άϊό 

ηιίδ αιι ρίΐοπ ρατ 1ε5 ηιίηιεε) είναι καθαραί διαπομπεύσεις, τάς οποίας ή 

συγγραφεύς κάπως έπρεπε νά διακρίνη. 

Ώς προς τήν παρατήρησίν μου οτι ή συγγραφεύς θεωρεί τον Μέναν¬ 

δρον τον ιστορικόν παλαιότερον τού Χρυσοστόμου ή συγγραφεύς παρατηρεί 

πάλιν οτι προέρχεται έξ ατελούς κατανοήσεως τού κειμένου, παραθέτει δέ καί 

τό κείμενον καί μετάφρασιν αυτού. Όμολογώ ότι θά είχε δίκαιον ή συγγρα¬ 

φεύς, εάν τό κείμενον ήτο απολύτως σύμφωνον προς τήν μετάφρασιν. Άλλ’ 

εις αυτήν ή συγγραφεύς έφρόντισε νά πρόσθεση εκ τών ύστερων έν ήδη 

(έφ’ όσον ήδη ό Χορίκιος καί ό Χρυσόστομος), τό όποιον δεν υπάρχει εις τό 

γαλλικόν κείμενον έάν τό ήδη αυτό, τό ύπήρχεν εις τό γαλλικόν κεί¬ 

μενον, θά εΐμεθα έξ αρχής σύμφωνοι καί ούδεμίαν αφορμήν παρατηρή- 

σεως θά είχον. 
Ώς προς τήν παρατήρησίν μου ότι «ή συγγραφεύς άφήκεν άνεκμε- 

ταλλεύτους ούχί αγνώστους, σαφείς καί άναντιρρήτους περί θεάτρου ειδή¬ 

σεις» δηλ. τάς τών σχολιαστών τών ιερών κανόνων Ζιοναρά καί Βαλσαμώνος, 

τάς οποίας καί παραθέτω, θεωρεί ταύτην αυτό τούτο κακής πίστεως, διότι, 

ώς λέγει, παραπέμπει ή ιδία εις αύτάς. Έδώ ή συγγραφεύς πλέον καί ό'χι 

εγώ είναι ή παρανοούσα. Δεν είπον ότι είναι άγνωστοι εις αυτήν αί ειδή¬ 

σεις, άλλ* ότι τάς άφήκεν άνεκμεταλλεύτους, δηλ. δεν εξήγαγεν έξ αυτών 

τά πορίσματα, τά όποια έπρεπε νά έξαγάγη, πράγμα πολύ διαφορετικόν, τάς 

παρέθεσα δέ, ΐνα καί ό μή ειδικός αναγνώστης δυνηθή νά έκτιμήση τήν 

σπουδαιότητα αυτών. 

"Οσον αφόρα τέλος εις τον έλεγχον τής γνώμης τής συγγραφέως περί 

τής έκ τού Χριστού πάσχοντος καταγωγής τοΰ θρήνου τής Μεγάλης Παρα¬ 

σκευής, τον όποιον αύτη αποκρούει παραπέμπουσά με εις τά μαθήματα τού 

καθηγητού τής τέχνης Ροαίΐοη, θά έχρεώστουν μεγάλην χάριν εις τήν 

συγγραφέα, επειδή, ώς λέγει, δέν παρακολουθώ τήν ξένην φιλολογίαν, εάν 

1 Παραθέτω τά χαρακτηριστικά μέρη τοΰ χωρίου, «ϋπ §γ&π<1 ηοπιβτε ά'ειιίτεδ 
δεέπεδ, άιιεδ ε 1’ΐιαρτονίδεβοη άβδ πιϊιηεδ οοηιηιε άβδ θέιηεδ, εί άεδίϊηεεβ 3. ΙοατπεΓ 
εη πάΐοιιΐε ΐεΐΐε οιι ίεΐΐε ϊιήτιδίίεε, δοη£ & ίουτ άε τόΐε ιηεηΐίοππεεδ ρετ Ιεβ άίνετδ 
ΙαΐδΙοπεηδ. Αΐπδί, υηε δεέηε ού βε ΐτοιινε τείΐΐε Ι’εηιρετειίΓ Μειιποϊοδ: οη ίίί εδδβοϊτ 
5ΐαΓ ιιη δηε ιαη Ιαοτπϊηε κτλ. Οείίε οοηιέάΐβ £ηί ά’εΐΠενίΓδ 1ε ροίηΐ άε άερετί άεβ 

Ιαΐίεδ <3ε οεΐ ειηρετεμτ οοηΐτε 1ε? άέιηεδ». 
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μου ύπεδείκνυε τό σχετικόν βιβλίον, διά νά φωτισθώ. Έάν δμως πρόκειται 

περί προφορικών μαθημάτων, ή ηλικία μου δεν είναι πλέον κατάλληλος 

δι’ ακροάσεις. Επειδή δέ πρόκειται περί πράγματος ενδιαφέροντος την ελλη¬ 

νικήν λαογραφίαν, θά ή μην ευτυχής, έάν ή συγγραφεύς έπραγματεύετο είδι- 

κώς τό ζήτημα· ή Λαογραφία ευχαρίστως θά έδέχετο νά δημοσίευση την 
πραγματείαν. 

Έν τέλει ή συγγραφεΰς, ώς λέγει, έχει ύπερτριάκοντα ευμενείς καί 

άπροκαταλήπτους υπέρ 'αύτής κρίσεις, έχει δέ λάβει καί βραβεΐον παρά τής 

Εταιρείας των ελληνικών σπουδών. Δέν έχω παρά νά τής έκφράσω τά 

συγχαρητήριά μου. "Ας έπαναπαυθή επ’ αυτών καί ας μή συγχύζεται μέ δυο 

άδιορθώτους, δυσμαθείς καί κακοτρόπους κριτάς, τον Μααε καί εμέ, καί ίσως 

καί μερικούς άλλους, οι όποιοι δυσκολεύονται νά εισδύσουν υπό τάς γραμμάς 

διά νά άνιχνεύσουν τό αληθές νόημα τών γραφομένων υπό τής συγγραφέως, 

έχουν δέ καί έκ χαρακτήρος την κακήν Ιδιοτροπίαν νά λέγουν τά σύκα σύκα 
καί τήν σκάφην σκάφην. 

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

Μητροπολίτου Τραπεζούντος Χρνοάν&ον, ή Εκκλησία Τραπεζούντος 

(άνατνπωοις εκ του Δ' καί Ε' τόμου του άρχείου Πόντου) Ιν’Αθήναις, 

τνπογραφειον «Εστία» 1936 είς 80ν μέγα, ο. 1-904 μετά χαρτών, 

εικόνων καί πανομοιότυπων χειρογράφων καί εγγράφων διοικητικών. 

Είναι ευτύχημα όντως δτι από τής τελευταίας δεκαετηρίδος ήρξαντο νά 

έκδίδωνται τοπικά τών Ελληνικών χωρών, τών τε ελευθέρων καί τών υπό 

ξένον κράτος διατελουσών. Ούτως έκδίδονται από τού 1926 τά Ηπειρω¬ 

τικά Χρονικά, από του 1929 τά Θρακικά, από τού 1930 τά Θεσσα- 

λικά, από τού 1930 τά Ποντικά, μεγίστην συμβολήν παρασχόντα εις τήν 

γνώσιν τής γεωγραφίας καί ιστορίας τών χωρών τούτων, επί τών οποίων 

έδραζόμένος ό μέλλων νά συγγράψη τήν Πανελλήνιον ιστορίαν θά γράψη 

μετ’ ακρίβειας, ώς απαιτεί ή αληθής ιστορία. 

Ό συγγραφεύς τής εκκλησίας τής Τραπεζούντος, από τού 1913 αρχιε¬ 

ρατεύουν τής αύτοκρατορικής ταύτης πόλεως μέχρι τής εθνικής δυσπραγίας, 

τής προελθούσης εκ τής είς τήν ύπερπόντιον εις Μικράν Ασίαν εκστρατείας 

εμπλοκής τού 1922, ήτοι επί δεκαετίαν δλην, άνήρ μελετηρός καί έχτον όλα 

τά στοιχεία προς έξέτασιν καί μελέτην τής πόλεως ου μόνον από άπόψεως 

εκκλησιαστικής, αλλά καί πολιτικής, προέβη εις τήν συγγραφήν μετά πλήρους 

τής πεποιθήσεως ότι έξετέλεσεν έργον ούχί έκ τού παραχρήμα άλλ’ εις αεί 
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μέλλον νά έ'χη τήν πραγματικήν του αξίαν, ώς ή άνάλυσις αυτού καταδείξει 

τοΐς άναγνώσταις τής «Έπετηρίδος τής Εταιρείας τών Βυζαν¬ 

τινών Σπουδών». 

Τό σύγραμμα τού σεβασμιωτάτου είναι τό πρώτον εΐδικώς περί τής 

Εκκλησίας Τραπεζούντος άσχοληθέν, ώς εν τφ προλόγφ άποδεικνύει (σ. 3-7). 

Έν ταίς σ. 8-26 καί 797 - 807 αναγράφει τήν πλουσίαν ελληνικήν τε καί 

διεθνή βιβλιογραφίαν, από δέ τών σ. 27-95 επί τή βάσει τής βιβλιογρα¬ 

φίας καί τών ατομικών του περιηγήσεων πραγματεύεται τήν γεωγραφικήν, 

τοπογραφικήν καί ιστορικήν έπισκόπησιν τού Πόντου καί ιδία τής επαρχίας 

Τραπεζούντος, εν ή έδρασεν έθνικώς έκδίδων καί τό περιοδικόν «Κομνηνοί» 

επί έτος ολόκληρον ένισταμένου έτι τού πογκοσμίου πολέμου. Έν ταίς 

σ. 96-111 διηγείται τά τής θρησκείας καί τού πολιτισμού τής χώρας, έν ή 

ού μόνον όμαιμοι ήσαν οι κάτοικοι, άλλα καί Τούρκοι καί Αρμένιοι, καί 

Πέρσαι καί εΐ τινες άλλοι, ίδια έκαστος έχοντες συμφέροντα προς τά καθ’έκα- 

στα αντίθετα, ών διά τής ίδιαζούσης αύτφ πολιτικής, ιδία κατά τον παγκό¬ 

σμιον πόλεμον, έξωμάλυνε. Έν ταίς σ. 112-146 αναφέρει τά τής ίδρύσεως 

τής Εκκλησίας τής Τραπεζούντος καί τής σύν τφ χρόνφ έξαπλώσεως αυτής 

διά τού Αποστόλου Άνδρέου καί τής εκχριστιανίσεως τών Κόλχων καί τών 

Τζάνων. Ώς ήτο επόμενον, έ'δει νά ίδρυθή μητρόπολις καί ό συγγραφεύς διη¬ 

γείται τά τής συστάσεο>ς αυτής καί τών απ’ αυτής έξηρτημένων επισκοπών 

μέχρι Μεσοποταμίας έκτεινομένιον, τήν τάξιν πρωτοκαθεδρίας καί τήν φή μην 

τού μητροπολίτου Τραπεζούντος, ήτις κατέστη βασιλεύουσα πόλις, μετά τήν 

υπό τών Φράγκων άλωσιν τού Βυζαντίου τφ 1204. Περί τής πνευματικής 

κινήσεως καί ζωής ό συγγραφεύς ποιείται μνείαν έν ταίς σ. 185-372, άνα- 

γράφων τον βίον καί τά έργα τών λογίων αυτής άνδρών καί τών διαπρε- 

ψάντων αλλοδαπών μητροπολιτών, τών χρονογράφων τής αυλής καί περί 

τής έν τή πόλει συστάσεως τής άνωτέρας σχολής τών θετικών έπιστημών, ής 

ιδρυτής εγένετο ό Γρηγόριος Χιονιάδης, τού οποίου 16 έπιστολάς ανεκδό¬ 

τους έξέδωκα έν Έρμουπόλει τώ 1910 μετά τέως ανεκδότου Μονφδίας τού 

καρδιναλίου Βησσαρίωνος τού Τραπεζουντίου έπί τή ευσεβεί δεσποίνη κυρα 

Θεοδώρα τή Μεγάλη Κομνηνή. Έν ταίς σ. 372-515 άναφέρονται οί πολλοί 

Βυζαντινοί ναοί καί περιγράφονται λεπτομερώς μετά τών σχετικών εικόνων, 

ώς θαυμάσια έργα χριστιανικής τέχνης, μένοντα ώς μνημεία αθάνατα, άλλα 

μεταβεβλημένα νύν εις τεμένη! Επίσης περιγράφονται αί λαμπραί Μοναί 

τού Σουμελά, τού Βαζελώνος καί τού 'Αγίου Γεοϊργίου τού Περιστερεώτα, 

ών έργα τέχνης περισωθέντα εκομίσθησαν εις Αθήνας τφ 1930 καί ετοποθε- 

τήθησαν έν τφ Βυζαντινφ Μουσείφ τής λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας. 

Μέχρι τής σ. 515 ό συγγραφεύς περιέλαβε τήν ιστορίαν τής έλευθέρας 

εκκλησίας τής Τραπεζούντος, από δέ τής σ. 515-673 διηγείται τον βίον 

αυτής μετά τήν άλωσιν τής πόλεως υπό τού Μθ)άμεθ Β'τφ 1461-1923, 
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την τύχην της αύτοκρατορικής οικογένειας του Δαβίδ τού Κομνηνού καί των 

ΰποδουλωθέντων Χριστιανών καί τούς διαπρέψαντας μητροπολίτας, τούς 

προστάτας τούτους αυτών, δυνάμει των προνομιών τής εν Κωνσταντινουπόλει 

Μεγάλης τού Χριστού Εκκλησίας, τού Οικουμενικού Πατριαρχείου. 

Εν ταϊς σ. 673-782 ό σεβασμιώτατος άνασκοπών την μετά την άλωσιν 

ζωήν τής εκκλησίας περιγράφει τό αυτόνομον πολίτευμα, την διοικητικήν 

καί δικαστικήν εξουσίαν των αρχιερέων καί τήν κοινοτικήν ζωήν, τάς υπό 

των αύταρχών δυναστών (Ντερεμπέϊδων) έξισλαμήσεις τών Χριστιανών τούς 

Κρυπτοχριστιανούς (διπίστους), τά τών σχολείων καί τών διαλαμψάντων 

λογίων Τραπεζουντίων καί τελευταΐον τούς από τής έπικρατήσεως τών Νεο- 

τοΰρκων (11 Ιουλίου 1908) καί εντεύθεν μέχρι τής ανακωχής (Όκτώβριος 

1918) αγώνας τών μητροπολιτών καί ιδίως τούς επί τής άρχιερατείας αυτού 

τού Χρύσανθού, τήν ανταλλαγήν τών πληθυσμών, τήν έρήμωσιν τήν έπι- 

συμβάσαν τού Ελληνισμού καί τήν έξάλειψιν κατόπιν ύπερχιλιετηρίδος τής 

πολιάς μητροπολεως Τραπεζούντος. Τέλος δέ έν μοίρα παραρτήματος περι¬ 

λαμβάνονται έν σ. 785-790 χρονολογικός πίναξ μητροπολιτών, πίναξ πόλεων, 

κωμωπόλεων καί χωρίων μετά τού πληθυσμού, ναών, σχολείων (σ. 791-795) 

πιναξ τού όλου πληθυσμού τής επαρχίας, ώς καί τών εκκλησιών, παρεκκλη- 

σίων καί σχολών τής επαρχίας (σ. 796) καί τέλος εκτεταμένος πίναξ ονομά¬ 

των καί πραγμάτων (σ. 816-898) καί διόρθωσιν σφαλμάτων, (σ. 899-904). 

Τοιούτον δν τό καθ’ δλου τέλειον τούτο εργον τού Τραπεζούντος Χρυ- 

σάνθου συνιστώμεν τοΐς μελετηταΐς τής πατρίου ιστορίας, ΐνα πληθυνθή 
ή γνώσις, κατά τό Γραφικόν. 

Τ. Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 

Γενναδίου τον Σχολαρίου, άπαντα τά ευρισκόμενα, εκδιδόντος ΜατΗη 

βΐξίβ, τόμος VII, εν Παριοίοις 1936 οελ. I- VI +1-515. 

Ο νέος ουτος τομος τής καλλισιης έκδόσεως τών συγγραμμάτων τού 

μεγάλου πατριάρχου καί αριστοτελικού φιλοσόφου, περιλαμβάνει μελέτας τού 

Σχολαρίου, άναγομένος άποκλειστικώς εις τήν αριστοτελικήν φιλοσοφίαν, 

πασας δ ανεκδότους, τό πρώτον νύν έκδιδομένας εξ αύτογράφων κωδίκων 

τού Σχολαρίου, κυρίως τής Βατικανής Βιβλιοθήκης 2223 καί 115, έν παρα¬ 

βολή προς τούς επίσης αύτογράφους κώδικας τής Μοδένας 50 καί τών Παρι- 

σίων 1941, μετά τής αυτής αγαστής έπιμελείας, τής διακρινούσης τον κ. 

οστις εις τους τελευταίους τομους τής Συλλογής, τούς περιλαμβάνοντας έργα 

φιλοσοφικού περιεχομένου, επέτυχε νά παρουσιάση τό κείμενον άπηλλαγμέ- 

νον πολλών εσφαλμένων γραφών, πράγμα όμολογουμένως δύσκολον. Έν 
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τούτω πάντως έβοήθησεν αυτόν αυτή ή γλώσσα τού Σχολαρίου, οστις μή 

μεταφράζουν, ώς εις τά έργα τού Θωμά τού έξ Άκυίνου, άλλ3 ελευθέριος 

καταρτίζων περιλήψεις τής «Εισαγωγής» τού Πορφυρίου ή έργων αυτού τού 

Άριστοτέλους μετά ιδίων εαυτού παρατηρήσεων μεταχειρίζεται γλώσσαν όμα- 

λωτέραν καί άναλυτικωτέραν καί διά τούτο εύκολώτερον άναγινωσκομένην 

καί γραφομένην, καί εύκολώτερον διορθουμένην κατά τήν έκτύπωσιν. Έκ 

τών διαφυγόντων τήν διόρθωσιν τά μέν σπουδαία πως είνε ολίγα, διά δέ 

τά άλλα εύθύνεται τό τυπογραφείον. 

Έκ τών τεσσάρων μερών, εις τά όποια διαιρείται ό τόμος ουτος, τό 

πρώτον περιέχει τά «προλεγόμενα είς τήν Λογικήν καί εις τήν Πορφυρίου 

Εισαγωγήν, εκ διαφόρων συλλεγέντα βιβλίων μετά ιδίων επιστασιών», ώς 

αυτός ό Σχο?ιάριος επιγράφει αυτό (σ. 7-113) είς 17 «αναγνώσεις», ών 

έκάστη πραγματεύεται περί ώρισμένου θέματος ή προβάλλει «ζητήματα» 

σχετικά προς τά θέματα ταύτα. Είς τάς παρατηρήσεις ή κρίσεις αυτού ό Σχο- 

λάριος έχει ύπ’ ό'ψει του προγενεστέρους αριστοτελικούς, τών οποίων τάς 

γνώμας παραθέτει είτε δεχόμενος είτε επικρίνουν αύτάς (Θωμάς ό έξ Άκυί¬ 

νου, Πορφύριος, Βοήθιος, Σιμπλίκιος, Κικέρων, Άβικένας, Αλβέρτος ό Μέγας 

κτλ). Τό δεύτερον περιλαμβάνει «είς τό βιβλίον τών Άριστοτέλους κατη¬ 

γοριών έξήγησιν» (σ. 114-237) είς 18 «αναγνώσεις», ένθα πραγματεύεται 

ζητήματα Λογικής καί Διαλεκτικής, άνευ αντιρρήσεων δεχόμενος τούς ορι¬ 

σμούς καί τάς εξηγήσεις τού Άριστοτέλους, τού οποίου καί ή γλωσσική δια- 

τύπωσις επικρατεί είς τό τμήμα τούτο ώς καί είς τό επόμενον τρίτον. Το 

τρίτον περιέχει «είς τό περί ερμηνείας βιβλίον έξήγησιν» (σ. 238-348) εις 

14 «αναγνώσεις». Ή διαίρεσις αυτή δεικνύει δτι αί έπιτομαί αύται προω- 

ρίζοντο διά τούς άκροατάς τού Σχολαρίου, ώς βοήθημα διά τήν μελέτην τής 

αριστοτελικής φιλοσοφίας. Τό τέταρτον μέρος είνε σύντομος περίληψις 

τών Φυσικών τού Άριστοτέλους ή ώς ό Σχολάριος αυτό επιγράφει «Άπο- 

σημειώσεις τών βιβλίων τής φυσικής άκροάσεως Άριστοτέλους» (σ. 349-408). 

Εις ταύτα άκολουθούσι «Σημειώσεις έκ τών περί Ουρανού τεσσάρων βιβλίων» 

τού Σταγειρίτου φιλοσόφου (σ. 409-429), «Σημειώσεις έκ τών περί Ψυχής 

τριών βιβλίων» (σ.429-454), «έκ τού περί Μνήμης καίΆναμνήσεως βιβλίου» 

(σ. 455-457), «Περί ύπνου καί έγρηγόρσεως» (σ. 457-459), «Περί ενυπνίων 

καί τής καθ’ ύπνον μαντικής» (σ. 459463), «Περί ζώων κινήσεως» (σ. 463- 

465), «έκ τού περί βραχυβιότητος καί μακροβιότητος» (σ. 466-467), «έκ 

τού περί γήρως καί νεότητος, ζωής καί θανάτου» (σ. 467-468) «περί Ανα¬ 

πνοής» (σ. 468-470), «έκ τών 4 μετεωρολογικών» (σ. 470-481) καί διάφορα 

αποσπάσματα ήτοι ορισμοί διαφόρων εννοιών τέλος δέ αναγράφονται σημειώ¬ 

σεις είς τήν φαν τού περί φυσικής άκροάσεως έργου τού Άριστοτέλους, ήτοι 

διάφοροι γνώμαι προγενεστέρων ή καί συγχρόνων τού Σταγειρίτου σοφών 

(σ. 486-509). 
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Τοΰ όλου έργου προτάσσεται άφιερωτική επιστολή του Σχολαρίου προς 

τον «ύψηλότατον και πανευτυχέστατον δεσπότην κυρ Κωνσταντίνον τον 

Παλαιολόγον», ής τό πλεϊστον μέρος ήτο επίσης ανέκδοτον, μικρού μέρους 

δημοσιευθέντος άλλοτε υπό του Σπ. Λάμπρου. Ή επιστολή αυτή παρέχει 

πολυτίμους ειδήσεις περί αυτοΰ τοΰ Σχολαρίου και των φιλοσοφικών και 

άλλων αυτοΰ σπουδών, μετά τοΰ συνήθους στόμφου καί τής περιαυτολογίας καί 

τής περιφρονήσεως παντός δ,τι δεν προήρχετο εξ αυτοΰ, κολακείας δε φορτι¬ 

κότατης προς τον καλόν καί γενναΐον Κωνσταντίνον. Έκ τής πληροφορίας 

δτι τό άποστελλόμενον σύγγραμμα είνε «τό πρώτον τών μάλιστα άξιων λόγου 

τε καί σπουδής» έργων αυτοΰ, πάντως εστάλη δτε ό Κωνσταντίνος διηύθυνε 

τό δουκάτον τής Άγχιάλου καί τών περί αυτήν ύπολειφθεισών ελευθέρων 

έτι από τών Τούρκων πόλεων. Ώς ό ^Αριστοτέλης έπεμπε τά συγγράμματα 

αυτοΰ προς τον Μ. Αλέξανδρον, οΰτω καί αυτός αποστέλλει τό παρόν προς 

τον φίλον καί προστάτην αυτοΰ δεσπότην, πολύ άνώτερον τοΰ Αλεξάνδρου, 

δν «ού σφόδρα φιλόσοφον άν τις εί'ποι», έν ψ ό Κωνσταντίνος, καίπερ ολίγα 

«άκροασάμενος φιλοσοφίας», δι’ έργων όμως «ειλικρινή τε καί εναργή τήν 

εικόνα τοΰ φιλοσόφου» έδείκνυεν έν έαυτφ, διά τής άνευρέσεως καί προστα¬ 

σίας τών εραστών τής φιλοσοφίας. Έξηγών δέ τήν αιτίαν τής συγγραφής 

τοΰ βιβλίου λέγει, δτι έπιμεληθείς πρότερον τής ποιητικής καί ρητορικής 

ώρμησεν έπειτα επί τήν φιλοσοφίαν αλλά «επειδή οΰδέν μέγα παρά τοΐς 

επί φιλοσοφία τότε δόξαν έχουσιν έν ήμΐν ακριβώς έξετάζαιν» εΰρισκεν, 

έτράπη προς τούς άρίστους τοΰ Άριστοτέλους έρμηνευτάς, τον Θεόφραστον 

καί Αλέξανδρον τον Άφροδισιέα καί Ιίορφΰριον καί Συριανόν καί Σιμπλί- 

κιον καί προς τούς λατίνους αριστοτελικούς («έπεί τής λατίνων φωνής έτύγ- 

χανον επαΐων») καί δι3 αυτών προς τον Άβικέναν καί τούς άλλους άραβας, 

τούς Πέρσας φιλοσόφους καί μάλιστα τον «κράτιστον τών Άριστοτέλους 

ερμηνευτών» Άβερόην, οΐτινες «πολλαΐς μέν προσθήκαις τήν αριστοτελικήν 

φιλοσοφίαν έπηύξησαν» καί τάς τών ήμετέριυν καί πρώτων εξηγητών άπέ- 

κρυψαν (=ήμαύρωσαν) έξηγήσεις». Έκ τούτου θεωρεί εαυτόν πολύ άνώτε¬ 

ρον «τών έν τοΐς τοιούτοις προστησαμένων τον Μαγεντηνόν ή Ψελλόν ή 

Φιλόπονον μόνον». Αυτός είνε αίτιος «τής ευδοξίας τών νυν τι δοκούντων 

είναι...καί πάσι τοΐς επί τών έμών καιρών καθάπερ ρητορικής οΰτω δή καί 

φιλοσοφίας τυγχάνω παράδειγμα γεγονώς». Καί ήνοιξε μέν σχολεΐον έπιθυ- 

μών εις τινας όμιλητάς νά καταλίπη «τάς έπ5 Άριστοτέλει μελέτας», άλλά 

δυστυχώς μόνον τρεις ή τέσσαρες είνε έν όλη τή πόλει «οί δυνάμενοι τά 

φιλοσοφίας δέχεσθαι δόγματα». Τών προς τούτους παραδόσεών του καρπός 

είνε τό άποστελλόμενον σύγγραμμα, γραφέν κατά τήν συνήθη παρά Λατίνοις, 

ώς αυτός λέγει, μέθοδον προβλέπει δέ αυτό ωφέλιμον καί εις τούς έλληνας καί 

εις τούς Λατίνους καί εις αυτόν τον δεσπότην, άν εύκαιρη νά διεξέλθη αυτό. 

Καθ. ΑΔ. Ν. ΔΙΑΜΑΝΤ0Π0ΥΛ02 
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ΟβθΓ£/ο$ ΡΗΓΆηίζβε, Οϊιτοηίεοη. Υοί. I εάίάίί I Β.. ΡαραάοβοηΙος. 

Πρείαζ, Β. Ο. Τβζώηετ, 1935. Σελ. XXXIV-201. (ΒίΙΙΐοίΗεεα 

Τεηύηετίαηα 1954). 

I. Β. Ραραάορουΐοε, ΒΊιταηίζεε βεί-ίΐ τεείίιηεηί Ι’αηίεητ άε Ια £ϊαηάε 

εΐιτοηΐφιε ςιιΐ ροτίε εοη ηοιηί Εχίταϋ άεε Αείεε άη IV* Οοηξτβε 

ΙηίβτηαϋοηαΙ άβε έίηάεε δγζαηίίηεε. (ΒηίΙείίη άε Γ Ιηεϋίηί ατεΐιέο- 

Ιοξίριιε δηΐ^ατε, Ιοηιε IX, Βοβα 1935, σελ. 177 -189). 

Τό Χρονικόν τοΰ Φραντζή είναι έκ τών σπουδαιοτέρων μέχρι σήμερον 

σωζομένων πηγών διά τήν ιστορίαν τών τελευταίων χρόνων τοΰ Βυζαντίου- 

κριτική έκδοσις αυτοΰ επομένως ήτο άναγκαιοτάτη. Ό κ. Παπαδόπουλος 

άνέλαβε νά συμπληρώση τό κενόν τοΰτο, κατόπιν δέ πολυετοΰς έρεύνης μάς 

παρουσιάζει υπό τον άνωτέρω τίτλον (άρ. 1) τά δύο πρώτα βιβλία τοΰ 

χρονικού, ή έκδοσις τοΰ τρίτου καί τετάρτου βιβλίου τοΰ οποίου μετά τών 

σχετικών πινάκων, δεν θά βραδύνη. 

Προς έπίτευξιν τοΰ σκοπού τούτου ούδενός κόπου έφείσθη ό κ. Παπα¬ 

δόπουλος· άνέτρεξεν εις τά γνωστά μέχρι τοΰδε χειρόγραφα τά περιέχοντα τό 

Χρονικόν καί εις διαφόρους τής Δυτ. Ευρώπης βιβλιοθήκας έναποκείμενα 

καί άνεσκάλευσε μέ άφθαστον ζήλον διαφόρους ιδιωτικός βιβλιοθήκας φιλο- 

μούσων όμεγενών καί τινων δυσπρόσιτων ιερών Μονών, ένθα άνεκάλυψεν 

άγνωστα μέχρι τοΰδε εις τον επιστημονικόν κόσμον χειρόγραφα περιέχοντα 

τό Χρονικόν. Ούτως ό αριθμός τών χειρογράφων τοΰ Χρονικού άνήλθεν 

εις είκοσιδύο, τά όποια, πλήν ενός, έλαβεν ύπ’ όψιν του ό εκδότης κατά τήν 

άποκατάστασιν τοΰ κειμένου. Ή έκδοσις αΰτη επομένως έχει καί τοΰτο τό 

πλεονέκτημα, δτι βασίζεται έφ’ όλης τής γνωστής σήμερον παραδόσεως τοΰ 

κειμένου τούτου, έν άντιθέσει προς τάς προηγουμένας εκδόσεις τοΰ Χρονικού, 

έκ τών οποίων ή μέν παλαιοτέρα τοΰ Ργ. Οατ. Αΐίοπίδ τής Βιέννης τοΰ 1796 

βασίζεται μόνον επί τοΰ χειρογράφου τοΰ Μονάχου (Οοά. Μοπαο. §τ. 239), 

ή δέ τοΰ Ιπιιπ. Βο^Ρογ τής Βόννης τοΰ 1838 επί τε τοΰ εν Μονάχφ κώδι- 

κος καί τοΰ έν τή Εθνική βιβλιοθήκη τών Παρισίων έναποκειμένου (Οοά. 

Ραπ5. Βΐόΐ. Ναί. εαρρί. §τ. 80). Τών 21 χρησιμοποιηθέντων χειρογράφων 

τήν αξίαν καθορίζει έπιτυχώς έν τοΐς προλεγομένοις αυτοΰ ό εκδότης. 

Έκ τής πολυετοΰς συναναστροφής μέ τό κείμενον τοΰ χρονικού κατέ- 

ληξεν ό κ. Παπαδόπουλος πολύ όρθώς εις τό συμπέρασμα, οιι τό υπό τήν 

σημερινήν μορφήν καί υπό τό ό'νομα τοΰ Γεωργίου Φραντζή φερόμενον 

Μέγα Χρονικόν δέν είναι τό αρχικόν τοΰ Φραντζή κείμενον, άλλά διασκευή 

αυτοΰ. Έκ τοΰ· σημείου δέ τούτου όρμώμενος εζήτησε νά άνεύρη τάς πηγάς, 

έξ ών άντλεΐ τό υλικόν του τό Μέγα Χρονικόν, άνατρέξας ιδίως εις τούς 

βυζαντινούς χρονογράφους καί ιστοριογράφους εις τον Πορφυρογέννητον, 

τον Ζωναράν, τον Χωνιάτην, τόν Κίνναμον, τον Νικηφόρον Γρηγοραν, τον 
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Ία>. Καντακουζηνόν, τον Παρασπόνδυλον, τον Λεονάρδον τον Χίον κλπ. 

Τας σχετικας παραπομπας εις αυτούς εύρίσκομεν εκάστοτε άναγεγραμμένας 

κάτωθεν της εκδοσεως τού κείμενου. Διά μίαν ακόμη φοράν πιστοποιείται 

και ενταύθα τό γεγονός, οτι οί βυζαντινοί συγγραφείς εγνώριζον πολύ καλά 

τά εις την ελληνικήν συγγράμματα και δτι δεν έδίσταζον νά παραλαμβάνουν 

ες αυτών αυτουσιον η διασκευασμένον ο,τι ενομιζον χρήσιμον προς πλουτι¬ 

σμόν τής συγγραφής των. 

Ό κ. Παπαδόπουλος δεν εσταμάτησεν έως εδώ, άλλ5 έζήτησε νά καθο- 

ριση και τον διασκευάσαντα τό Χρονικόν, ώς τοιούτον δ’ εκλαμβάνει τον 

χρηματίσαντα Μητροπολίτην Μονεμβασίας Μακάριον Μελισσηνόν (Ι 1585). 

Τα επιχειρήματα τού κ. Παπαδοπουλου, τά όποια εύρίσκομεν εκτιθέμενα εις 

την υπ άριθ. 2 ανωτέρω πραγματείαν αυτού, είναι τόσον πειστικά, ώστε 

είμεθα υποχρεωμένοι να τον άκολουθήσωμεν και εις τό σημεΐον τούτο καί 

νά δεχθώμεν δτι πράγματι ό Μητροπολίτης Μακάριος Μελλισηνός είναι ό 
διασκευάσας τό Χρονικόν τού Φραντζή. 

Ο κ. Παπαδόπουλος προχωρεί εΐ.ς την έρευναν περί τού Χρονικού και 

δέχεται δτι ώς βάσις τής διασκευής τού Μακαρίου έχρησίμευσε τό Μικρόν 

Χρονικόν ή έκτενέστερόν τι κείμενον επί τή βάσει τού Μικρού Χρονικοί 

ύπ’ αύτού τού Φραντζή καταρτισθένος. (Πβλ. τήν ανωτέρω ύπ’ άριθ. 2 

πραγματείαν αύτού σελ. 187). 

Εις τό σημεΐον αυτό έ'χομεν ημείς άλλην γνώμην. Παραδεχόμεθα δηλαδή 

δτι τό Μικρόν Χρονικόν δεν εχρησίμευσεν ώς βάσις τού Μεγάλου, ούτε 

αποτελεί είδος τι Ημερολογίου επί τού οποίου έστηρίχθη ό Φραντζής καί 

έγραψε βραδυτερον τό Χρονικόν του, άλλ5 είναι περίληψις τού αρχικού 

Χρονικού τού Φραντζή, περίληψις μάλιστα τού τμήματος εκείνου τού 

Χρονικοί, τό όποιον αφόρα κυρίως εις τά γεγονότα τής Πελοποννήσου 

των ετών 1413-1478. Τοιούτου είδους περιλήψεις διαφόρων βυζαντινών 

κειμένων συναντώμεν αρκετά συχνά κατά τον 16<>ν χγον καί ΐ^ον αιώνα. 

Αι περιλήψεις αυται εν μέρει μεν συντομεύουν καί αποδίδουν τό κείμενον 

εις απλουστέραν γλώσσαν, έν μέρει δέ παραλαμβάνουν φράσεις ολοκλήρους 

αυτολεξεί ή σχεδόν αυτολεξεί εκ τού αρχικού κειμένου, πολλάκις μάλιστα 

παρατίθενται αί έννοιαι άσυναρτήτως ή μία κατόπιν τής άλλης. Καί τό 

Μικρόν Χρονικόν πράττει ούτως· αρκεί ίσως ενταύθα νά παραπέμψω εις τήν 

σελ. 1057-1058 τής έκδόσεως τού Μί§;ηε τόμ. 156. Ακόμη καί τήν συνήθη 

φρασιν τών περιλήψεων τού είδους τουτου: «άλλ’ επί τό προκείμενολ'_ 

έπανέλθωμεν» συναντώμεν εις τό Μικρόν Χρονικόν (βλ. Μί^ηε, 156 σελ. 

1064 στίχ. 1-2). Πβλ. επίσης έ'κδ. Παπαδοπουλου ιδίως σ. 122, 13, 127, 3,-2 

137,21. 138,21.^141,17, 144, 12, 150,3. 151,5-7, 159,ι, 162,«, 199, ι κλπ, 

ένθα φαίνεται οτι το Μικρόν Χρονικόν μεταφράζει εις τήν απλουστέραν 
γλώσσαν τό αρχικόν κείμενον του Φραντζή. 

\ 
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Πρέπει εν τούτοις νά θεωρήσωμεν βέβαιον δτι ό αυτουργός τού Μικρού 

Χρονικού έβασίζετο επί άντιβόλου εις πολλά σημεία καλυτέρου τού άντιβό- 

λου εκείνου, επί τού οποίου έστηρίχθη ό διασκευάσας τό αρχικόν κείμενον 

τού Φραντζή Μακάριος Μελισσηνός καί γενικώτερον τών άντιβόλων εκείνων, 

επί τών οποίων έστηρίχθησαν οί παραδίδοντες σήμερον τό Μέγα Χρονικόν 

κώδικες. Ή αξία επομένως τού Μικρού Χρονικού, τήν οποίαν καί ό κ. Παπα¬ 

δόπουλος άνεγνώρισεν, άλλ5 από άλλης άπόψεως όρμοι μένος, παραμένει καί 

πρέπει νά ληφθή, σοβαρώς ύπ’ όψιν τούτο, ιδίως εκεί ένθα υποτίθεται δτι 

παραλαμβάνει αυτολεξεί ή σχεδόν αυτολεξεί τό κείμενον τού καλοί άντιβό- 

λου του. Τό αρχικόν κείμενον τού Χρονικού τού Φραντζή όφείλομεν επομέ¬ 

νως νά άναζητήσωμεν εις τό Μέγα Χρονικόν λαμβάνοντες ύπ’ δψιν καί τό 

Μικρόν. Συμφώνως προς τήν άποψιν ταύτην νομίζομεν δτι πρέπει νά τρΟπο- 

ποιηθή καί ή περί τής γλώσσης τού Φραντζή γνώμη τού κ. Παπαδοπουλου 

(πβλ. ύπ’ άριθ. 2 πραγματείαν αύτού σελ. 179). 

Αί διαπιστώσεις αύται τού κ. Παπαδοπουλου, ή προσεχής έ’κδοσις καί 

τών δύο άλλων βιβλίων ύπ’ αύτού καί ή άκριβεστέρα έξέτασις τής παραδό- 

σεως τού Μικρού Χρονικοί θά μάς επιτρέψουν νά πλησιάσωμεν τό αρχικόν 

κείμενον τού Χρονικού τού Φραντζή, εις τήν άνεύρεσιν τού οποίου αί έ'ρευναι 

τού κ. Παπαδοπούλου προσέφερον σπουδαιοτάτην συμβολήν. 

Α. ΣΙΓΑΛΑΣ 

Τρνφωνος Εύαγγελίδον. *Η παιδεία έπι Τουρκοκρατίας. ['Ελλψ'ΐκά οχολεΐα 

από τής άλώσεως μέχρι Καποδιστρίον.] Έν Άθήναις 1936 τόμ. Α' 

ο. 373Α τόμ. Β' ο. 547. 

Μετά τήν προ εβδομηκονταετίας δημοσίευσιν τού «Σχεδιάσματος» τού 

αοιδίμου Μ. Παρανίκα, πολλοί τών Ελλήνων λογιών έγραψαν ή είδικάς 

μελετάς περί τών κατά τόπους Ελληνικών σχολείων μετά τήν ά'λωσιν ή καί 

παρενέβαλον άξιολόγους περί αύτών πληροφορίας εις ίστορικάς καί άλλας 

μονογραφίας. Τό πολύτιμον, πλήν διεσπαρμένον, τούτο υλικόν καιρός πλέον 

ήτο νά συγκεντρωθή επί τό αύτό, ϊνα άφ’ένός μέν δειχθή ή προς τήν παιδείαν 

έφεσις τών υπό τον Τουρκικόν ζυγόν Ελλήνων, άφ’ ετέρου δέ διευκολυνθή 

καί ή σχετική ερευνά. 

Τό έργον τούτο, τό επιστημονικόν άμα καί εθνικόν, άφ’ ού τά σχολεία 

μετά τής Εκκλησίας κατά τούς δυσχειμέρους εκείνους χρόνους άπετέλεσαν τά 

κέντρα, περί α περιεστράφη ό δλος βίος τού έθνους, άνέλαβε νά φέρη εις πέρας 

ό ελλόγιμος συγγραφείς ό και εκ πολλών άλλων εργασιών αύτού γνωστός. 

Ούτος ήκολούθησε μέν έν γενικαΐς γραμμαΐς τό σχέδιον τού Παρανίκα 

ΕΠ ΕΤΗ ΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΛΝΤ, ΣΠΟΥΔΩΝ, έτος ΙΒ', 31 



482 Φαίδωνος Κουκουλέ 

πραγματευτείς περί των σχολείων της Ηπειρωτικής Ελλάδος, τής Πελοπόν¬ 

νησου, των νήσων καί τής Μ. Ασίας, προς δέ καί των υπαγόμενων εις τά 

Πατριαρχεία Αλεξάνδρειάς, Αντιόχειας καί 'Ιεροσολύμων, ετι δέ καί των 

ΐδρυθέντων εις πάσας σχεδόν τάς χώρας τής Βαλκανικής καί τής Ευρώπης, 

πλουσίαν όμως βιβλιογραφίαν χρησιμοποιήσας καί πολλαχόθεν χρησίμους 

καί σχετικάς πληροφορίας άρυσθείς, ύπερηκόντισε τό έργον εκείνου. Φρονών 

δέ, καί πολύ δικαίως, δτι ή γνώσις των άφορώντων εις τά επί Τουρκοκρατίας 

καί μέχρι του Καποδιστρίου, σχολεία θά ήτο ατελής, αν μη έλαμβάνετο 

υπ’ ό’ψιν καί τά σχολικά πράγματα των Βυζαντινών, έφρόντισε καί περί τούτων 

νά πραγματευθή, προτάξας του έργου του, έν εϊδει προλόγου, καί μικρόν 

τροποποιήσας τήν κατά τό 1933 έκδοθεΐσαν μελέτην του «Τά Ελληνικά 

σχολεία από τής άλώσεως (1453) μέχρι του (1893) μετά προλεγομένων περί 

τής παιδείας παρά τοΐς Βυζαντινοΐς καί περί διδακτικής μεθόδου». 

Ό διατρέχων τάς σελίδας του βιβλίου, έν φ καί πολλοί ίστορικαί 

περιλαμβάνονται πληροφυρίαι καί ένθα πολλάκις παρακολουθεΐται ή ιστορία 

των σχολείων μέχρι των εσχάτων χρόνων, μεθ’ ίκανοποιήσεως βλέπει δτι 

ό συγγραφεύς έχρησιμοποίησε πάσας σχεδόν τάς πηγάς καί τά βοηθήματα. 

Εις τοιαυτης έν τουτοις έκτάσεως έργον επόμενον είναι οτι έμεινεν ακόμη 

εδώ καί εκεί υλικόν προς χρησιμοποίησιν. Περί των σχολείων π. χ. τής Κρήτης 

δΰνανται ακόμη πλείονα νά λεχθώσι, σχετικά δέ προς τό θέμα ευρηνται καί 

έν τφ βιβλιαρίου του Μ. Γεδεών «Παιδεία καί πτωχεία παρ’ήμΐν κατά τους 

τελευταίους αιώνας». Καί έν τφ έργφ δέ του Αθανασίου Πολίτου «Ό Ελλη¬ 

νισμός καί ή νεωτέρα Αίγυπτος» υπάρχει ή πληροφορία δτι έν Αλεξάνδρειά, 

καί δη έν τή μονή του αγίου Σάββα, υπήρχε σχολεΐον από τοϋ 1566-1568 

καί δτι ό Μελέτιος Πηγάς, πριν γίνη Αλεξάνδρειάς, ιδρυσεν έκεΐ ίεροδιδα- 

σκαλεΐον προς μόρφωσιν κυρίως των μοναχών. 

'Ως προς τήν ιστορίαν των σχολείων τοϋ τέως δήμου Οϊνοΰντος τής 

Λακεδαίμονος χρήσιμος θά ήτο καί ή έμή μελέτη «Τά σχολεία του Οϊνοΰντος 

επί Καποδίστρια» ή δημοσιευθεΐσα εις τον τόμον τοϋ 1925 τοϋ περιοδικού 

«Μαλεβοΰ». 

Ό Εΰαγγελίδης, ινα καταστήση άρτιώτερον τό έργον του, όρθώς ποιών, 

συνεβουλεύθη καί διάφορα έγγραφα των Γενικών Αρχείων τοϋ Κράτους καί 

τής Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος. 

Καί είναι μέν λόγου άξιαι αί έξ αυτών παραλαμβανόμεναι πληροφορίαι, 

όλίγαι όμως. Εις τά περί των σχολείων π. χ. τής Έρμουπόλεως γραφέντα 

σημαντικός θά παρεΐχον συμπληρώσεις τά ύπ3 άριθ. 6849, 7060-7062, 

7285-7293 έγγραφα τής Τστορ. καί Έθνολ. Εταιρείας, τό δέ ύπ’ άριθ. 8696 

έγγραφον τοϋ Αρχείου τής αυτής Εταιρείας άρκοϋντα θά έδίδασκε περί τής 

ιστορίας του σχολείου τής Θήρας από του 1799 διά των ετών 1803, 1806, 

1809, 1814 καί 1818-1820. 
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Καί τά σχολικά δ’ έγγραφα τών Γενικών Αρχείων τοϋ Κράτους, μ’ δλον 

δτι άνήκουσιν εις τήν Καποδιστριακήν εποχήν καί τήν μικρόν μετέπειτα, 

ικανά διά τήν σύγχρονον, άλλα καί τήν παλαιοτέραν σχολικήν ιστορίαν διδά- 

σκουσι, συμπληροϋντα δσα λέγει ό συγγραφεϋς. Διά τά σχολεία λ. χ. τής 

Λακεδαίμονος αρκετά καί καλά λέγονται έν τοΐς σχολικοΐς επί Καποδίστρια 

κατά τό 1829 (έγγρ. 7 Δεκεμβρίου), αξιόλογα δ’ είναι οσα λέγει καί ό I. Π. 

Κοκκώνης έν τή εκθέσει του τή ύποβληθείση εις τήν Γραμματείαν τή 11 

Δεκεμβρίου 1830, μετά τήν κατά Νοέμβριον τοϋ αύτοΰ έτους γενομένην 

επιθεώρησιν, και εν ή λέγονται καί πολλά σχετικά περί τών σχολείων τοΰ 

τμήματος Μονεμβασίας. 'Αρκοϋντα επ’ ίσης τά αυτά έγγραφα διδάσκουσι 

περί τοΰ σχολείου Κάτω Ρίζης τής Λακεδαίμονος (έγγραφα 7^ς Δεκεμβρίου 

1829 καί 4Ίς καί 11ης Φεβρουάριου 1831) ώς καί τοϋ τής Καστανιάς τής 

αυτής περιοχής (έγγρ. 27ης Όκτωβρίου 1829, 27ης Δεκεμβρίου 1829, 30^ 

"Απριλίου καί 8^ Όκτωβρίου 1830 καί 4^ Μαΐου 1831). 

Ό μέλλων συστηματικώς νά καταγίνη μέ τήν μελέτην τών έγγράφων 

τών δυο τούτων πολυτίμων Αρχείων πολλά όντως θά ήδύνατο νά διδάξη 

περί τών κατά τον ΙΗ' καί ΙΘ' αιώνα σχολείων τών χωρών τοϋ Ελληνικού 

κράτους. 

Καί επειδή περί χρησιμοποιήσεως χειρογράφων ό λόγος, σκόπιμον κρίνω 

νά σημειώσω ένταϋθα καί τά έξης. Ό αοίδιμος διδάσκαλος τοϋ γένους 

Βασίλειος Μυστακίδης, έν βραχεία σημειώσει του, αναγράφει δτι υπάρχει 

σιγίλλιον άπολυθέν τφ 1815, επί Κυρίλλου περί τοϋ έν Ίνδζέσου τής Καπ¬ 

παδοκίας σχολείου καί έτερον Γρηγορίου τοΰ Ε' τοΰ 1820 περί τοϋ σχολείου 

Νεβσεχίρ (Νεαπόλεως). 

Διά τούς ενδιαφερομένους τέλος σημειώ δτι έν τφ προσέχει τόμφ τής 

παρούσης Έπετηρίδος θά δημοσιευθή, εκ τών καταλοίπων τοΰ αΰτοΰ αοιδίμου 

άνδρός, πίναξ τών έν τοΐς κώδιξι τοΰ Άρχειοφυλακίου τοΰ Οίκου μεν ικοΰ 

Πατριαρχείου μνημονευόμενων σχολείων μετά περιλήψεως τών σχετικών 

σιγιλίων. 

"Επανερχόμενος εις τό έργον τοΰ Εΰαγγελίδου, τό όποιον, προς εύχερε- 

στέραν χρήσιν, έπάναγκες θά ήτο νά έχη πίνακα προσώπων, καί μάλιστα 

τόπων, λέγω δτι τοΰτο είναι προϊόν μελέτης μακράς, περιέχει πλουσιώτατον 

υλικόν, διασαφηνίζει τήν ιστορίαν πλείστων σχολείων, καί αποτελεί χρησιμώ- 

τατον εύρετήριον διά τούς μέλλοντας είτε νά ζητήσω σι σχετικάς πληροφορίας 

περί τής ιστορίας διαφόρων σχολείων από τής άλώσεως μέχρι τής εποχής τοΰ 

Καποδίστρια, είτε νά γράψωσι συμπληρωτικώς περί αυτών έν τφ μέλλοντι. 

Τοιοΰτον δν τό έργον καθίσταται πολύτιμον άπόκτημα πάσης βιβλιο¬ 

θήκης, καί δή σχολικής. 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 
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Ν. Τωμαδάκη, Τό «Τραγούδι τής Φιαγκονσας». Νεοελληνικόν 3Αργείον 

1 (1935) ο. 64 - 70. 

Ό αγαπητός φίλος και συνάδελφος κ. Ν. Τωμαδάκης δημοσιεύει εις χό 

υπό χοΰ ίδιου έκδιδόμενον περιοδικόν «Νεοελληνικόν Άρχεΐον» υπό τον 

άνω τίτλον ποίημα πιθανώς των πρώτων ετών τοΰ 16ου αίώνος, γραφέν εις 

τό κρητικόν γλωσσικόν ιδίωμα και εχον ΰπόθεσιν εν επεισόδιον τοΰ και 

εξ άλλων γλωσσικών μνημείων γνωστού εις ημάς σεισμοί; τής Κρήτης τοΰ 

1508. Τό ποίημα τοΰτο σωζόμενον άποσπασματικώς εις πεντήκοντα στίχους 

έδημοσιεύθη τό πρώτον υπό τοΰ πρφην διευθυντοΰ τοΰ Ιστορικοί Αρχείου 

Κρήτης κ. Ν. Παπαδάκη (Κυριακή Ελευθέρου Βήματος Αθηνών τ. 1 (1927), 

φ. 25 σ. 3), άλλ’ απαραίτητος ήτο νεωτέρα δημοσίευσίς του, οΐα ή υπό τοΰ 

κ. Τωμαδάκη γενομένη, τής οποίας προτάσσει ό εκδότης ένδιαφεροΰσας 

παρατηρήσεις περί τοΰ ποιήματος. 

Τό ποίημα πιστεύεται σύγχρονον τοΰ σεισμοΰ. Έπί τοΰ ζητήματος τοΰτου 

θά είχον νά παρατηρήσω τα εξής: Είναι γνωστόν δτι ή κρητική λογοτεχνία 

μόνον κατά τό τέλος τοΰ 16ου αίώνος αποκτά πλέον άποκεκαθαρμένον τό 

γλωσσικόν της όργανον, τό κρητικόν δηλονότι ιδίωμα. Πλεΐστα διά τοΰτο 

ποιήματα τοΰ 15ου καί 16ου αίώνος ύπόκεινται προ ημών μαρτυρία τοΰ ακα¬ 

θορίστου έτι γλωσσικοΰ τΰπου, τον όποιον έχρησιμοποίουν τότε οί Κρήτες 

λογοτέχναι. Είναι δθεν απορίας άξιον πώς κατά τό 1508 εύρέθη χειριστής 

τόσον επιδέξιος τοΰ γλωσσικού τοΰτου ιδιώματος, επιτυχών νά αποφυγή κάθε 

άρχαΐζοντα σολοικισμόν ή βαρβαρισμόν ή καί απλήν έστω μεΐξιν τοΰ ομί¬ 

λου μενού τότε γλωσσικού ιδιώματος προς παλαιοτέραν τινό γλωσσικήν 

μορφήν. Ουδόλως διά ταΰτα θεωρώ παράδοξον τό εις ημάς περισωθέν 

χειρόγραφον τό διασώζον κολοβόν τό τραγούδι τής Φιαγκοΰσας νά είναι 

μετεγενεστέρα πως έπί τό λογοτεχνικώτερον διασκευή παλαιοτέρου ποιήματος 

προς τον σεισμόν συγχρόνου. Διότι όντως ορθή είναι ή παρατήρησις τοΰ 

εκδότου οτι τό ποίημα είναι λογοτεχνικώς άνώτερον καί τής «Συμφοράς τής 

Κρήτης» τοΰ Μανόλη Σκλάβου καί τοΰ ποιήματος τής Ξενιτειάς. 

'Ως προς τήν έκδοσιν τοΰ ποιήματος θά μου έπιτραπή νά διατυπώσω 

τάς ακολούθους παρατηρήσεις: Ό κ. Τωμαδάκης θέτει εντός παρενθέσεως 

έν τψ κείμενα) δσα οβελίζει. Δεν νομίζω οτι ή μέθοδος αΰτη είναι ορθή. 

Θά προετίμων τά όβελιζόμενα νά μή υπάρχουν εις τό κείμενον, αλλά 

νά καταγράφωνται ώς τοιαΰτα εις κριτικόν υπόμνημα. Περί τοΰ δτι σΰγχυσιν 

είναι δυνατόν νά φέρη εις τον αναγνώστην τό σύστημα τοΰ κ. Τωμαδάκη 

πείθεται τις, αν άποβλέψη είς τήν υπό τοΰ μακαρίτου Στεφάνου Ξανθουδίδου 

γενομένην έκδοσιν τοΰ «Φορτουνάτου» τοΰ Μάρκου Φοσκόλου (Εκδοτικός 

Οίκος «Έλευθερουδάκης», Έν Άθήναις 1922), εις τήν οποίαν τά προστιθέμενα 

υπό τοΰ εκδότου τίθενται εν παρενθέσει. (Βλ.τά χωρία Α 337, Β 99, Β 303 κλπ.). 
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Αρκετά βεβαίως χωρία τοΰ κειμένου (ώςτά 25,26, 46, 50 κλπ.) ό εκδότης 

όρθώς συμπληροί καί διορθώνει, παραμένουσιν δμως καίτινα μή διορθωθέντα, 

κατά τήν γνώμην μου, έπιτυχώς. Περί τούτων θά γίνη νυν ό προσήκων λόγος. 

Έν στίχ. 12 έγραψεν ό εκδότης: 

τ άνάβλεμμά τον είναι κλιτό, γιατί είναι ξένους [3ς] τόπους. 

Δεν νομίζω δτι ή προσθήκη τής προθέσεως έγινεν είς τον άρμόζοντα 

τόπον. Έδει αΰτη νά τεθή προ τής λέξεως ξένους. Παρελείφθη δ’ είς τό 

χειρόγραφον δι’ αδεξιότητα τοΰ άντιγραφέως. 

Δεν νομίζω ωσαύτως δικαιολογημένην τήν άντικατάστασιν τοΰ εν τφ 

χειρογράφω τσι διά τοΰ τζι. Βεβαίως κατά τούς παλαιοτέρους αιώνας 

οί γράφοντες σπανίως μετεχειρίζοντο τό σύμπλεγμα τσ, διότι τό ύπ5 αυτών 

χρησιμοποιοΰμενον τζ παρίστα τούς φθόγγους τζ καί τσ. Ημείς σήμερον 

γνωρίζοντες τό γεγονός τοΰτο καί ποΰ εκάτερον τών φθογγικών τούτων 

συμπλεγμάτων ήκούετο, δυνάμεθα εκδίδοντες κείμενα ν’ άποκαθιστώμεν τήν 

σήμερον συνήθη γραφήν, παραβλέποντες καί εν τούτω τοΰ χειρογράφου τήν 

ορθογραφίαν. Τήν αρχήν ταύτην ήκολούθησε καί ό Ξανθουδίδης έν τή 

έκδόσει τοΰ Έρωτοκρίτου. (Βλ. σελ. 387 τής έκδόσεως). 

Έν στίχοις 34 καί 35 έγραψεν ό εκδότης σπίθια αντί τοΰ έν τφ χειρο- 

γράφω, κατά τήν μαρτυρίαν του, ύπάρχοντος σπίτια. Ή γραφή τοΰ εκδότου 

είσαγομένη εις κείμενον κρητικόν τών αιώνων τής λογοτεχνικής παραγωγής 

είναι εσφαλμένη, διότι έν τών χαρακτηριστικών, τά όποια διακρίνουν τήν 

παλαιοτέραν κρητική ν διάλεκτον, τό ιδίωμα δη λ. τής κρητικής λογοτεχνίας, 

από τήν σημερινήν γλώσσαν τών Κρητών, είναι καί τοΰτο: δτι ή είς τό 

σημερινόν κρητικόν ιδίωμα γνωστή κατά συνίζησιν τροπή τοΰ τι είς Οί δεν 

άπαντά εις τά κείμενα τής κρητικής λογοτεχνίας. Ό σεβαστός καθηγητής 

κ. Γ. Ν. Χατζιδάκις1 άδιστάκτως δέχεται, έπί τών κειμένων στηριζόμενος, δτι 

ή ώς άνω τροπή είναι μεταγενεστέρα τοΰ 17ου αίώνος. 

Άπό τοΰ στίχου 41 μέχρι 46 τοΰ ποιήματος, κατά τήν έκδοσιν τοΰ 

κ. Τωμαδάκη, φέρονται τά έξης: 

Ή κωπελλίΑ τή μάννα τζι πολλά τήν έλυπάτο(ν) 

πώς ολη νύκτα ξυπνητή και πώς δεν έκοιμάτο(ν). 

Λέγει της: «Μάννα, 'κονμπησε νά κοιμηθής λιγάκι». 

—«Τώρ(α) άσε με, Φιαγκονσα μου, καλλιά νά πιω φαρμάκι». 

— «Μάννα μου, λέω, άκκον[μ]πησε νά κοιμηθής κάμποσο, 

νά πά’ νά φέρω πάπλωμα νά 'ρθω νά σε κ[ουκλώσω]». 

1 Έπετηρίς Πανεπιστημίου Αθηνών 10 (1913-14), 59 καί (κατ’ άνατύπωσιν) Γλωσ- 

σολογικαί Έρευναι 1, 374. 
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Έν πρώτοις έν στίχφ 42 όφείλομεν νά γράχβωμεν: πώς δλη νύκτα 

V ξυπνητή καί... Ή παράλειψις του ’ν’ τούτου (= είναι) καί εις τό χειρό¬ 

γραφον και εις τάς βενετικός εκδόσεις του Έρωτοκρίτου είναι συνήθης 
προ του ξ. 

Έν στίχφ πάλιν 43, κατά την μαρτυρίαν του κ. Τωμαδάκη, τό χειρόγραφον 

έχει: Μάννα μον, καί άκούμπησε. Ή διόρθωσις του εκδότου λέω άκκούμπησε 

μάς δίδει μέν λογικόν νόημα, άλλα δεν πειθαναγκάζει. Κατ’ εμέ, πρέπει 

νά γράψωμεν: κιάς άκούμπησε {= τουλάχιστον άκούμπησε). Τό κιάς τούτο 

(καί σκιάς), του οποίου την ορθήν προέλευσιν έδίδαξεν ημάς α μακαρίτης 

Στυλιανός Δεινάκις1, άπαντά συχνότατα καί παρά προστακτικήν έν τοΐς 

κρητικοίς κειμένοις, ως εν Έρωφίλη Πρόλ. 50 

μ άπής στη γη δέ ψαίνοννται ουά’ εναι τά κορμιά τως, 

σκιάς πέτε μον ενα σήμερο από τά 'νόματά τως. 

Δ 406. Κι άν'εν και τούτη δέ μπορώ τη χάρη νά γνωρίσω, 

κιάς άφησ’ με τά πόδια σου νά σκύψω νά φιλήσω. 

Δ 701. Θυμήσου κιάς, αφέντη μου, πώς μοναχός μον έμπήκα 

’ς τόσους σου δχθρονς πολλές φορές και νικητής εβγήκα. 

"Οτι δέ καί παλαιογραφικώς ή διόρθωσίς μου στηρίζεται πείθεται τις 

εκ του δτι ό άντιγραφεύς του χειρογράφου* ευκόλως ήδΰνατο νά μεταπηδήση, 

δπως καί μετεπήδησεν, άπό του α τον κιάς είς τό α του άκούμπησε. 

Μ. ΚΡΙΑΡΑΣ 

1 "Αφιέρωμα είς Γ. Ν. Χατζιδάκιν, Έν Άθήναις 1921, σελ. 141, 

9 Τό ποίημα σφζεται είς χειρόγραφον του 18™ αίώνος. 
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σχ. 8 σ. 66 + πίν. 8. 

Ή εναίσιμος αυτή επί διδακτορία διατριβή του κ. Μαρίνου Καλλιγά, 

εύδοκίμως συνεχίζοντος τήν παράδοσιν τής προς τον βυζαντινόν κόσμον 

άγάπης τής οικογένειας του, πραγματεύεται περί τού έν Θεσσαλονίκη ναού 

τής 'Αγ. Σοφίας, περί τού οποίου, άν καί πολλά έγράφησαν μέχρι τούδε, 

δμως ούδεμία θετική κρίσις έπεκράτησε ούτε ως προς τον χαρακτηρισμόν τού 

άρχιτεκτονικού του τύπου ούτε ώς προς τήν χρονολογίαν. 

Τήν μελέτην του διαιρεί ό σ. εις τρία μέρη. Καί έν μέν τφ πρώτφ 

πραγματεύεται περί τής αρχιτεκτονικής διατάξεως τής 'Αγ. Σ., τού οικοδομι¬ 

κού της τρόπου καί των καθ’ έκαστον αρχιτεκτονικών μελών, εν δέ τφ 

δευτέρω καί τρίτω άσχολεΐται μέ τήν χρονολόγησιν τού ναού επί τή βάσει 

άρχιτεκτονικών και τεχνοκριτικών τεκμηρίων. 

'Ως προς τον αρχιτεκτονικόν τύπον τού ναού, δν άλλοι μεν εχαρακτηρι- 

σαν ώς βασιλικήν μετά τρούλλου (εξειλιγμένου τύπου), άλλοι δέ ως ημιβασι- 

λικήν, άλλοι ώς σταυροειδή μετά περίδρομου καί άλλοι πάλιν ως πεντάκλιτου 

βασιλικήν, ό κ. Κ. φρονεί δτι πρέπει νά θεωρηθή ώς μείγμα τρουλλαίας 

βασιλικής καί ελληνικού σταυροειδούς ναού. 

Ή κάτοψις τού ναού δύναται, κατ’ανοχήν, νά θεωρηθή δτι έχει διάταξιν 

βασιλικής, ής ώς μέσον μέν κλιτός χρησιμεύει ό κυρίως ναός, ώς πλάγια δέ 

κλίτη αί πτέρυγες τού περιβάλλοντος τον ναόν περίδρομου. Κυρίως ειπεϊν 

δμως δέν πρόκειται περί βασιλικής, αλλά περί κεντρικού τίνος ενιαίου χώρου 

(δπΒΐόαα) περιβαλλόμενου υπό διαδρόμου πεταλοειδώς περικλείοντος αυτόν 

κατά τάς τρεις πλευράς, άποτελουμένου έκ των πτερύγων καί τού ναρθηκος. 

"Οτι δέ ό νάρθηξ και αΐ πτέρυγες άποτελούσιν ένιαΐον τι σύνολον εντελώς 

χωριστόν άπό τον κεντρικόν χώρον άποδεικνυει αρκούντως ο σ. και δι αρχι¬ 

τεκτονικών καί δι’αισθητικών επιχειρημάτων. Ο σαφής χωρισμός τού κεντρικού 

χώρου άπό τού περίδρομου δικαιολογείται εκ τού γεγονοτος, οτι εις μεν τον 

πρώτον έτελεΐτο ή λειτουργία παρουσία τού κλήρου και των επίσημων, εις δε 

τον περίδρομον συνεκεντρούτο τό λαϊκόν εκκλησίασμα. Ο κεντρικός χώρος 

έχει σχήμα σταυροειδές, δπερ συγκοινωνεί προς τας πτέρυγας δια διλοβων 

χωρισμάτων, άτινα δμως δέν πρέπει νά συγχέωνται προς τας κιονοστοιχίας 

κλιτών βασιλικής, δι’ δ καί 6 σ. άποστέργει τον χαρακτηρισμόν τού μνημείου 

ώς βασιλικής. 

Μελετών ό κ. Κ. τάς σχέσεις τών μερών τού κεντρικού χώρου προς 

άλλη λα ευρίσκει χαρακτηριστικάς τινας αναλογίας μεταξύ τοιν καί δή τοιαύτας, 

ώστε νά δικαιολογούσι τήν γνώμην δτι έν τή ενοτητι του ο κεντρικός χώρος 

θά ήσκει Ισχυράν επί τού θεατού έντύπωσιν. Προχωρών δ’ έν τή μελέτη του 

άποδεικνυει ό σ. τήν ύπαρξιν υπερώιον, τας προς τα οποΐα ανοδους τοποθετεί 
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εντός πύργων ύψουμένων κατά τάς γωνίας του νάρθηκας. Την πρόσοψιν του 

ναού η τις σήμερον παρουσιάζεται ήλλοιωμένη, αποκαθιστώ ό κ. Κ. ικανό - 

ποιητικώς, τοϋτ’ αυτό δέ πράττει και ώς προς την μορφήν των πλαγίων 

όψεων και του ιερού, των οποίων υποδεικνύει τάς μεταγενεστέρας μειασκευάς 

καί προσθήκας, αίτινες ήλλοίωσαν την ήσυχον και επιβλητικήν έμφάνισιν 
του αρχικού ναού. 

Ερχεται μετά ταΰτα ό σ. εις τήν έξέτασιν των αρχιτεκτονικών μελών 

του μνημείου ήτοι βάσεων, γείσων, περιθιορίων θυρών κλπ. μέ τήν οποίαν 
και κλείει τό πρώτον μέρος τής μελέτης. 

Ή χρονολόγησις του μνημείου αποτελεί, ώς εϊπομεν, τό θέμα του δευ¬ 

τέρου μέρους. 'Ως ίοτηιίηυδ αηΐβ ηιιοηι διά τήν χρονολόγησιν του ναού 

χρησιμεύει ή ψηφιδωτή επιγραφή του ίερού, ήτις αναφέρει α) τον μετασχόντα 

τής εν Νικαία συνόδου του 787 επίσκοπον Θεόφιλον, β') τήν αύτοκράτειραν 

Ειρήνην και γ') τον υιόν αυτής Κωνσταντίνον τον VI, του οποίου τελευταΐον 

έτος τής βασιλείας ή το τό 797. Είναι λοιπόν ό ναός αρχαιότερος του 797. 

Πόσον δμως αρχαιότερος είναι θά συναγάγη ό σ. εκ ποικίλων, τεχνοτροπικών 

ιδία τεκμηρίων. Καί εν πρώτοις ή εξέτασις τής μορφής του πρεσβυτερίου 

εν σχέσει προς τον υπόλοιπον ναόν άποδεικνυει δτι τό πρεσβυτέρων τής 

Αγ. Σ. δπερ φαίνεται εις ημάς ώς τι ξένον μέλος, άνοργάνως εις τον λοιπόν 

ναόν προσκεκολλημένον, είναι σύγχρονον προς αυτόν, δπως άποδεικνυει 

ό κ. Κ. διά πολλών επιχειρημάτων. Ή μορφή του προεκλήθη έκ τών κατά 

τό 20ν ήμισυ του 6ου α! επελθουσών εις τον τρόπον τής λειτουργίας μεταβολών 

(κυρίως τής εισαγωγής τής Μεγάλης Εισόδου) λόγω τών οποίων παρέστη 

ανάγκη νά προστεθή αριστερή του κυρίως ναοΰ ή πρόθεσις καί διά λόγους 

συμμετρίας δεξιά τό διακονικόν. Οί δυο οΰτοι χώροι προϋπήρχον εις τάς 

βασιλικάς τής Συρίας (παστοφόρια) δεν συνεκοινώνουν δμως απ’ ευθείας 

προς τό κυρίως ιερόν, επεκοινώνησαν δέ μόνον μετά τάς επελθοΰσας λειτουρ¬ 

γικός μεταβολάς, ήτοι κατά τά τέλη του 6ου αί. Τήν έξέλιξιν, ήν ΰπέστη 

τό σχέδιον του πρεσβυτερίου από τής πρώτης του μορφής μέχρι τής βυζαν- 

τινής εξετάζει ο κ. Κ. εις μίαν ομάδα συγγενών προς τήν 'Αγ. Σ. ναών 

χρονολογουμένων από του 600 μέχρι περίπου του 950, τάσσει δέ τήν 'Αγ. 

Σοφίαν μεταξύ τού αρχικού Γκιούλ- Τζαμί καί τού έν Νικαία ναού τής 

Κοιμήσεως, ήτοι εντός τού 8ου αίώνος. Ώς βοηθητικόν στοιχεΐον διά τήν 

χρονολόγησιν λαμβάνει ό σ. καί τήν μορφήν τού τρούλλου τής Άγ. Σ., ήτις 

παρουσιάζει τό αυτό χαμηλόν τύμπανον μέ τήν 'Αγ. Ειρήνην τής Κ/πόλεως, 

ής ό σημερινός τρούλλος γνωρίζομεν δτι κατεσκευάσθη τό 740. Προσθέτων 

δέ καί άλλα τινά γνωρίσματα, άτινα ή 'Αγ. Σ. έχει κοινά προς τήν ειρημένην 

ομάδα ναών, έρχεται τέλος εις τήν έξέτασιν τού γλυπτού διακόσμου τού ναού, 

ήτοι τών γείσων, θωρακείων καί κιονοκράνων. 

Καί τά μέν γείσα εχουσιν τήν χαρακτηριστικήν τομήν ήτις άπαντά εις 
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τά μεταϊουστινιάνεια κτήρια, έκ δέ τών θωρακείων ό κ. Κ. απεικονίζει μόνον 

έν, δπερ λόγφ τού σχήματος τών επ’ αυτού είκονιζομένων σταυρών θεωρεί 

άναγόμενον εις τον 8ον αίώνα. Νομίζω εν τοΰτοις δτι τό γλυπτόν τούτο δεν 

ανήκει εις τά θωράκια τού ναού, άλλ’ αποτελεί τήν μίαν τών μακρών πλευρών 

σαρκοφάγου, ώς άποδεικνυει καί τό μήκος του άλλά προ πάντων τό επ’ αυτού 

διακοσμητικόν θέμα τής τοξοστοιχίας, οπερ, καθόσον τουλάχιστον γνωρίζω, 

εις ούδέν θωράκων ναού άπαντά, έν φ τουναντίον είναι συνηθέστατον εις 

σαρκοφάγους (δρα παραδείγματά τινα έν Άρχ. Βυζ. Μνημ. Έλλ. τ. Β' 

σ. 37 σημ. 1). 

Τελευταΐον έξετάζει ό κ. Κ. τήν μορφήν τών κιονόκρανων τής "Αγ. Σ., 

άτινα είναι τριών ειδών α') τά ιωνικά μεθ’υψηλού συναφούς επιθήματος 

β') τά μετ’ άνεμιζομένων φύλλων καί γ') τά έν σχήματι κολοΰρου πυραμίδος 

«τεκτονικά» (ΚαΓηρίετΕαριίεΙΙο). Τών πρώτων ό σ. διακρίνει δυο κατηγο¬ 

ρίας, αίτινες, καίπερ έχουσαι κοινόν τό σχέδιον, δμως διαφέρουσιν ως προς 

τήν τεχνικήν καί τήν ποιότητα τής έργασίας. Έκ παραβολής προς δμοιον 

κιονόκρανον εύρεθέν έξα> τού ιερού τού 'Αγ. Δη μητριού Θ/κης, συνάγει ό σ. 

δτι τά καλής εργασίας κιονόκρανα τής 'Αγ. Σ. είναι άκριβώς όμοια προς 

αυτό· έπειδή δέ τούτο, λόγω τής τεχνοτροπίας του καί τής μορφής του, άνήκει 

άσφαλώς εις τον 5ον αιώνα, θά έπρεπε νά προέρχεται, κατά τον κ. Κ., έκ τού 

καέντος ναοΰ τού 'Αγ. Δημητρίου, ούτινος τά κατά τήν άνοικοδόμησιν άπορ- 

ριφθέντα παλαιά κιονόκρανα, θά έχρησιμοποιήθησαν έκ νέου εις τήν 'Αγ. Σ.· 

έπειδή δέ ταύτα δεν έπήρκουν κατ’ άριθμόν κατεσκευάσθησαν προς συμπλή- 

ρωσιν νέα κατά τό αυτό υπόδειγμα- ταύτα δε πρεπει να είναι τα δεικνυοντα 

τήν άμελή μεταΐουστιάνειον εργασίαν. Τούτου τεθέντος έπεται δτι ή Άγ. 

Σοφία είναι μεταγενέστερα τής πυρκαϊάς τού Άγ. Δημητρίου, ήτις συνέβη 

περί τά τέλη τού 7ου αΐώνος. 

“Οσον άφορά εις τήν 2αν κατηγορίαν κιονόκρανων, ήτοι τών μετ’άνεμιζο- 

μένων φύλλων, άτινα είναι χαρακτηριστικά τού 6ου αίώνος (δρα καί άλλα τινά 

παραδείγματα έν Άρχ. Βυζ. Μνημ. Β', 97 σημ. 2) καί ταύτα παρουσιάζουσι 

διαφοράς τόσον ώς προς τήν μορφήν τών φύλλων οσον και α>ς προς την γενι¬ 

κήν μάζαν τού κιονοκράνου, ένεκα τών οποίων λόγων πρέπει νά θεωρηθώσι 

μεταγενέστερα. 

Τέλος ώς προς τήν 3^ κατηγορίαν τών έν σχήματι κολούρου πυραμίδος 

κιονοκράνων, ό σ. έξετάζων τήν διακόσμησίν των καί παραβάλλων αυτήν 

προς συγγενείς διακοσμήσεις χρονολογημένων κιονοκράνων, άγεται εις τό 

συμπέρασμα δτι τά τής Άγ. Σ. δεν είναι δυνατόν να είναι προγενέστερα 

τού 7ου αίώνος. 

Εις τήν περαιτέρω έξέτασιν τών κριτηρίων χρονολογήσεως είναι άφιερω- 

μένον καί τό τρίτον μέρος τής μελέτης τού κ. Κ., ένθα εξετάζεται ή ψηφιδωτή 

διακόσμησις, ίδίςι δέ ή τού άνωτάτου μέρους τού ιερού βήματος, έφ’ ον Ιπί 
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χρυσού βάθους εικονίζεται βαθμιδωτός σταυρός, ή του μεταξύ τού βήματος 

και άψίδος τόξου, οπερ φέρει επιγραφήν και ή του τεταρτοσφαιρίου τής 

άψΐδος, έφ’ οΰ εικονίζεται ή Θεοτόκος. Ταΰτα πάντα τα τμήματα τού -ψηφι¬ 

δωτού είναι τά αρχαιότερα, ήτοι τά μόνα σύγχρονα προς την κτίσιν τού ναού, 

δι5 οΰς λόγους ό σ. εκθέτει. Ή παράστασις, ήν έφερε τό αρχικόν ψηφιδωτόν 

τής άψΐδος τού ιερού (ένθα νύν ή Πλατυτέρα) άποκαθίσταται ασφαλώς εκ των 

διαφαινομένων λειψάνων τής παλαιάς διακοσμήσεως- διότι διακρίνονται 

σαφώς ΰπεράνω τής κεφαλής τής Θεοτόκου ή άνω κεραία μεγάλου σταυρού, 

εις δέ τό ύψος τών ώμων της τά άκρα τής εγκάρσιάς κεραίας τού αυτού 

σταυρού. Αντί λοιπόν τής Θεοτόκου ύπήρχεν εν τή κόγχη πρότερον μέγας 

σταυρός, τάς γωνίας τού οποίου έκόσμουν μεγάλαι έξέχουσαι σταγόνες, αΐτινες, 

ώς έξ άλλων μνημείων — ιδία νομισμάτων — συνάγεται, ήσαν εν χρήσει από 

τής εποχής τού Ηρακλείου, δστις έκόμισεν ώς γνωστόν, έξ Ιεροσολύμων εις 

Κ/πολιν τον τίμιον σταυρόν, δν καί έκόσμησε διά πολυτίμων λίθων δωρη- 

θέντων παρά τού Πέρσου βασιλέως Σάχρ-μπαράζ. *Αφ= ετέρου ό τού ύπεράνω 

τόξου σταυρός εικονίζεται επί βαθμιδωτής βάσεως, ήτις συνηθίζετο από τού 

7ου αί. καί εξής. "Ωστε έχομεν εις τό σχέδιον καί την διακόσμησιν τών σταυ¬ 

ρών σημαντικόν χρονολογικόν κριτήριον. 

Έκ τής έξετάσεως πάντων τών καταλεχθέντων κριτηρίων καταλήγει 

ό κ. Κ. εις τό συμπέρασμα, δτι ή 'Αγ. Σ. θά άνηγέρθη μεταξύ τού 690 καί 

τού 730 μ. X., προτιμά όμως νά άναγάγη την άνέγερσιν αυτής εις τούς μετά 

τό 720 χρόνους, ήτοι επί τής βασιλείας Λέοντος τού Γλ καί τούτο, διότι 

τά τελευταία έτη του 7ου αΐ. υπήρξαν άτακτα καί ταραχώδη μέ συνεχείς δια- 

δοχάς αύτοκρατόρων καί δή καί πολέμους κατά Σλάβων, Άβάρων, κλπ. έν φ 

επί Λέοντος τού Γ\ έπεκράτησεν ηρεμία. Συμφωνεί άλλως τε προς την εποχήν 

ταύτην καί ή επί τών ψηφιδωτών τής άψΐδος άπεικόνησις σταυρών. 

Ή μελέτη τού κ. Καλλιγά διαφωτίζουσα πλεΐστα τέως σκοτεινά σημεία 

τής 'Αγ. Σοφίας καί διορθοΰσα έπικρατούσας πλάνας είναι πολύτιμος συμβολή 

εις τάς περί τού μνημείου τούτου γνώσεις μας. Γεγραμμένη μετά σαφήνειας, 

κριτικού πνεύματος καί επιστημονικής ένημερότητος αποτελεί λίαν εύοίωνον 
διά την περαιτέρω έξέλιξιν τού νεαρού έπιστήμονος πρωτόλειον. 

Γ .' · ΑΝ. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ 
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Δη μητριού Σιοιλιάνον, Έλληνες 'Αγιογράφοι μετά την άλωσιν. ’Αθψαι, 

τντιοΐζ «ΐΐνρσον» Α. Ε. 193ο, 8° ο. 242. 

Σπανίως ερασιτέχνης ήσθάνθη τόσον τήν ανάγκην νά μελετήση θέμα 

άνάλογον μέ τό τού άνά χεΐρας βιβλίου τού κ. Σισιλιάνου, περί τών ελλήνων 

άγιογράφων τών μετά τήν άλωσιν χρόνων (1450- 1800), ώς ανάγκην έντο¬ 

νον καί χρήσιμον1. Ό συγγραφεύς, διπλωματικός υπάλληλος, κατήρτισε καί 

ίδιαν συλλογήν βυζαντινών εικόνων, τήν οποίαν έχρησιμοποίησε κατά την 

συγγραφήν τού βιβλίου του, έταξίδευσε πολύ, είδε καί άλλας αλλού συλλογας, 

καί γνωρίζει λεπτομερώς καί τάς έν Άθήναις τού τε Βυζαντινού Μουσείου, 

Λοβέρδου, Μπενάκη κλπ. Ή πρόθεσίς του ήτο νά μάς δώση βιβλίον περι- 

λαμβάνον πίνακα τών γνωστών μεταβυζαντινών ζωγράφων καί τών, έργων 

έκαστου μετά τών γνωστών πίιηροφοριών περί τής ζωής καί^ δράσεώς των. 

Ή άξιολόγησις καί ή περιγραφή τών έργων δεν λείπουν, ή πρώτη μάλιστα ώς 

συντελούσα εις τον σχηματισμόν κρίσεως περί τού έργου κάθε καλλιτέχνου. 

Άνάλογον έργον έπεχείρησαν διά τούς βυζαντινούς ζωγράφους ό Λάμ¬ 

προς, ό Βέης κά. Εκείνοι δ’ είχον καί τήν δυσκολίαν τής Ιλλείψεως ένυπο- 

γράφων έργων, ήτις δυσκολία δεν υπάρχει προκειμένου διά τά χρονολογού¬ 

μενα καί ύπογραφόμενα σχεδόν πάντοτε μεταβυζαντινά. Δι* αυτό έστηριχθη- 

σαν κυρίως είς ειδήσεις εκ χρονικών, χρονογράφων καί κτιτορικών επιγραφών, 

ούκ ολίγον δέ συνέβαλεν είς τήν ερευνάν των ή υπ άλλων μελέτη των 

μεσαιωνικών μας μνημείων (οίον τής Κρήτης υπό τού θετοί»). 

’Αλλ’ ό κ. Σισιλιάνος ήδυνήθη μετά πολλής εύχερείας νά μεταχειρισθή 

τούς τε καταλόγους συλλογών, όπου ύπήρχον, καί ειδήσεις η πραγματείας 

περί τών άγιογράφων μας—εφ’ οσον βεβαίως δεν ήντλει εξ αυτών τούτων 

τών έργων — τάς οποίας έδωσαν είς εργασίας των άλλοι συστηματικότεροι 

μελετηταί (Βελούδος διά τά εν Ένετία, ’Άμαντος διά τά έν Σινά, Ζώης, 

Δε-Βιάζης κλπ. διά τά έν Έπτανήσφ, Καλογερόπουλος κλπ.). 

Ό συγγραφεύς προτάσσει «Εισαγωγήν» (σ. 11-44) έν η εξετάζει τά 

τής εικονογραφίας μετά τήν άλωσιν. Δηλαδή !ν όλίγοις τά μέχρι αυτής, εΐτα 

δέ τά τής ζωγραφικής μετά τό 1453· διεξέρχεται τό ζήτημα τής ^πάρξεως 

μακεδονικής καί κρητικής σχολής, επιμένει είς τήν τελευταιαν, τής οποίας καί 

δίδει τούς κυριωτέρους εκπροσώπους, τά χαρακτηριστικά, τά κέντρα οπού 

ήκμασεν. Είτα εξετάζει τά τής υπογραφής καί χρονολογίας τών εικόνων και 

1 Ό θέλων νά ΐδη τον εκπεσμόν τών μελετητών παρομοίων θεμάτων και τήν συγχυ- 

σιν Ιστορίας, αίσθητικής, κοινών ιολογίας καί πάσης αυθαιρεσίας, άς ϊδη το βιβλίον τοΰ 
Α. Γ. Προκοπίου, Νεοελληνική Τέχνη, Άθήναι 1936, 8« σ. 140, οπού εξετάζονται τα 
κατά τον «έφτανησιώτικο νατουραλισμό». Τον συγγραφέα, καίτοι νομικόν και ζωγράφον, 

δεν εσωσεν ούδ’ ή μέθοδος τοΰ Ιστορικού ύλισμοΰ (;) ην μετεχειρίσθη, η οποία και δεν 

ήδυνήθη νά εξάλειψη τον προχειρολόγον ερασιτεχνισμόν του. 
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χωρίζει τήν αγιογραφίαν εις τέσσαρας χρονικάς περιόδους, μή δικαιολογού¬ 

μενος εξ άλλου λογου, και τοποθετεί εις αΰτας τούς άγιογράφους. Ή είσα- 

γωγή τελειώνει με μιαν απολογητικήν εξαρσιν της μεταβυζαντινής τέχνης έν 
γένει, ήδικημένης ώς τώρα, αφού δεν είχε μελετηθή. 

Επεται ο κατάλογος των αγιογράφων, αλφαβητικούς, μετά των γνωστών 

τφ συγγράφει έργων των είναι δ’ οΰτοι συνολικώς 255. Σημειωτέου οτι 

σύντομος γίνεται λόγος περί των έν τη Δύσει ή τη 'Επτανήσφ έργασθέντων 

ζωγράφων, δσοι δεν δυνανται νά θεωρηθούν ώς συνεχισταί της βυζαντινής 

παραδοσεως (Θεοτοκοπουλος, ΑΗεπδο, Δοξαράς κλπ.), διά λόγους τούς οποίους 
αρκούντως δικαιολογεί ό συγγραφεύς (σ. 37-8). 

Διά τά έν τη «Εισαγωγή» έν γένει οί είδικώτεροι πολλά θά είχον νά 

προσθέσουν, θά έξήλεγχον δέ καί τινα. Εκείνο δπερ θέλω νά σημειωθη είναι 

δτι ή γνώσις των κατά τούς μετά τήν άλωσιν αγιογράφων, άν δεν είναι απλή 

συναγωγή μόνον των ονομάτων και των έργων των, προϋποθέτει σαφή έπί- 

γνωσιν καί έ'κθεσιν των κατά τήν λεγομένην κρητικήν σχολήν. Και τά 

σχετικά προβλήματα, τά οποία δεν έτυχον ακόμη έν Έλλάδι άναλόγου έρεύ- 

νης, δεν ήδυνήθη ό συγγραφεύς νά θέση. 

Καί κατά πρώτον: τό πρόβλημα τής γενέσεως τής Κρητικής Σχολής 

δεν είναι βεβαίως λελυμενον. Αι ε'ρευναι τών Ιταλών έν Κρήτη είναι μάλλον 

περιγραφικοί καί ή ανάγκη τής συγκριτικής μελέτης τών μνημείων είναι 

ή μάλλον επείγουσα σήμερον, αφοΰ τά περισσότερα καταστρέφονται κατά 

τους τελευταίους χρονους πριν κάν νά κηρυχθούν ώς διατηρητέα αρχαιολο¬ 

γικά: η προσοχή τής εν Κρήτη αρχαιολογικής υπηρεσίας δεν ήδΰνατο παρά 

νά είναι μονιμώτερον έστραμμένη προς τά ευρήματα τών προκλασσικών 

χρόνων, έξ ών θά άνασυντεθή μέγας προϋπάρξας πολιτισμός. Οΰτω πλήθος 

μέν φορητών εικόνων έξήχθησαν καί εξάγονται χωρίς νά δυνάμεθα νά κάμω- 

μεν έλεγχον τής προελευσεώς των καί νά έξαγάγωμεν συμπεράσματα περί 

των έν Κρήτη εργαστηρίου, αί δέ τοιχογραφίαι τών οποίων γέμουν δχι 

μόνον οί υπό τού Οοτοΐα, περιγραφέντες, αλλά καί πολλοί άγνωστοι αύτώ 

βυζαντινοί ναοί, έρειποΰμενοι ή έρειπιωμένοι προ πολλού, φθείρονται καί 

καταστρέφονται έξ αιτίας τού ανακαινιστικού πνεύματος τό όποιον, δι’εύνοή- 

τους λόγους, έχει καταλάβει τάς κατά τόπους ένοριακάς έπιτροπείας. Χωρίς 

δε συσχετισμόν τών κρητικών τοιχογραφιών τού ΙΓ' καί ΙΔ'αίώνος πρός τε 

τάς συγχρόνους ή μεταγενεστέρας τοιχογραφίας Μυστρά, Αγίου "Ορους καί 

Αρχιπελάγους και χωρίς την συγκριτικήν έρευναν τοιχογραφιών καί φορη¬ 

τών εικόνων, ασφαλή συμπεράσματα δεν δυνανται νά εξαχθούν. 

^Τά χαρακτηριστικά τής τέχνης τών τοιχογράφων τής Κρήτης, οι όποιοι 

δεν ητο δυνατόν να επηρεασθησαν απο τους ζωγράφους τής άναγεννήσεως, 

ελέγχουν δχι απλήν συνέχειαν τής βυζαντινής αγιογραφίας, άλλ’αυτοτελή τινα 

αντίληψιν, την γενεσιουργόν αιτίαν τής οποίας όφείλομεν ν’ άναζητήσωμεν 
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εΐτε εις τήν ίδιάζουσαν εν τή Ανατολή τεχνοτροπίαν, είτε εις επήρειαν προ- 

ϋπαρξάσης τέχνης τής οποίας λόγω τής αραβικής κατακτήσεως (824-961) 

δεν εχομεν πλέον μνημεία. 

Μελετώντες τήν «κρητικήν τέχνην» ούχί από τήν ρίζαν καί τήν πρώτην 

της αρχήν, τάς παλαιοτέρας δηλονότι τοιχογραφίας εν Κρητη, αλλ από τας 

εκδηλώσεις της τάς όψιμους, καί δή τών φορητών εικόνων, δεν δυνάμεθα 

ού μόνον νά τήν παρακολουθήσω μεν έν τή εξελίξει της, άλλα καί να τήν 

άντιθέσωμεν πρός τήν λεγομένην «μακεδονικήν», δπως πρέπει. 

ΓΙαρ’ δλας τάς μακράς πλήν μικροπνόους καί μάλλον εις τήν καλήν 

τύχην ή εις σύστημά τι όφειλομένας ερευνάς περί τών σχεσεων Κρηιης 

καί Έπτανήσου καί τούτων πρός τήν Ένετίαν, είμαι εις θέσιν νά εννοώ 

δτι δεν εχομεν ακόμη γεγραμμένον δ,τι θά ήτο άναγκαΐον. Δεν θά ήδύ- 

νατο δηλαδή ό μή εισηγμένος λεπτόμερέστερόν πως εις τήν ιστορίαν μελε¬ 

τητής τού θέματος νά διακρίνη περί τής ύπάρξεοίς χωριστών έργαστηρίων, 

έν Κρήτη μέν προ τής δημιουργίας τού τής κρητικης ένετικής παροικίας, εν 

Έπτανήσφ δέ προ τής εις αύιήν μεταφοράς τού κρητικοΰ τεχνικού καί πνευ¬ 

ματικού πολιτισμού υπό τών κρητών τών φευγόντων τούς τούρκους (1645- 

1669) καί Επτανησιακού, απολύτως τηρούμενου υπό τήν κρητικήν επήρειαν 

καί ασχέτου πρός τό μετά ταύτα άνακύψαν ίταλοεπτανησιακόν έργαστήριον 

(Δοξαράδες κλπ.). Καί ή σχέσις τού έν Κρήτη μετά τού έν 'Αγίω ’Όρει καί 

Σινα μοναχισμού θά διηυκόλυνε τήν μελετην τής εκδηλωσεως τής κρητικης 

σχολής εις τά μεγάλα αυτά κέντρα τής τέχνης. 

Πόση καί ποία δ’ είναι ή σχέσις τής Κρήτης μέ τούς μεταβυζαντινούς 

άγιογράφους θά εννοήση τις, άν προσέξη τούτο: Ένώ τό βιβλίον τού κ. Σισιλ. 

άσχολεΐται μέ τούς μετά τήν άλωσιν (1453) ζωγράφους, οί περισσότεροι 

άγιογράφοι οί έν αύτώ άναφερόμενοι και οι σπουδαιότεροι είναι Κρήτες τής 

μεταξύ 1550-1700 έποχής, καί δή οί περικλειόμενοι είς τον ΙΓ', αιώνα δτε 

ακμάζει έν Κρήτη καί ή λογοτεχνία καί ό μοναχικός βίος, κτίζονται τά μονα¬ 

στήρια, αναπτύσσεται ό πληθυσμός καί εύλογούνται τά έργα τής μετά τό 

1570 ειρήνης καί άναδιοργανώσεως τού Κο§;ηο <3ί Οαηάία, υπό την απειλήν 

τών κατεχόντων ήδη τήν Κύπρον Τούρκων. 

Τρίτον θά ήδύνατό τις νά παρατηρήση τήν παντελή άγνοιαν τής ύπάρ- 

ξεως έν Κρήτη βραχείας, ΐσως, πάντως ικανής συνεχείας τής μεταβυζαντινής 

τέχνης καί μετά τήν υπό τών Τούρκων άλωσιν της. Ό κ. Σισιλ. άγνοών 

τήν καταγραφήν τών ενθυμημάτων τής Μονής Γωνιάς, Κισάμου Κρήτης, 

υπό τού Σ. Π. Βογιατζάκη (Σημειώματα έκ τής Τ. Μ. Γωνιάς, έν Χανίοις 1931 

σ. 13-4) δεν κατέγραψε τούς εκεί άναφερομένους λαμπρούς πίνακας τών 

Κ·ων. Παλαιόκαπα, Ήσαΐα, Νείλου, Παρθενίου, Δημητριου 

Σγουρού (1571), Γεωργίου Στάη (1705) κλπ., έκ τών οποίων άλλοι 

δεν αναγράφονται έν τφ βιβλίφ τού κ. Σισιλ., άλλοι δ είναι ολως άγνωστοι, 
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η μεταγενέστεροι του 1645. Και ό γραφών έδημοσίευσε πίνακας της σχολής 

Μιχαήλ Δαμασκηνού, δπου ζωγράφος Αμβρόσιος μοναχός “Εμπορος 

(άλλος από τον υπό του Βελούδου άναφερομενον Βενέδικτον Έμπόριον, 1606) 

φαίνεται ανακαινιστής τής εΐκόνος (Βγζ· - ηβιΐ£Τ. X. σ. 311), 

ειδον δ εν Χανιοις άλλοτε εικόνα τής Κυρίας των αγγέλων μέ τήν επιγραφήν 

«ΧΘΙΡ ΜΑΚΑΡΙΒ ιβρχ ΟκοΡΔνΛΗ, αχοδ'», εξ ής εικάζεται Μακάριος Σκορ- 

διλλης ιερομόναχος αξιόγραφος (περί τό 1674) άλλος από τούς γνωστούς 
Σκορδίλληδες. 

Εν τελεί δε την πτωχήν γνώσιν μας περί τά καθέκαστα, ετι πτωχοτέραν 

καθιστά ή έλλειψις βιβλιογραφίας σχετικής μέ τό μελετώμενον θέμα. Έν 

Έλλάδι έχουν γραφή δι’ έκάστην ΰπόθεσιν άπειρα πράγματα και έν τοΰτοις 

εις τον μελετητήν δεν είναι προσιτά ουδέ τά σπουδαιότερα- ειδικώτεραι περί 

άγιογράφων εΐδησεογραφικαί ή καί αισθητικοί πραγμαιεϊαι έχουν διασκορπι- 

σθη εις εφημερίδας, δυσεύρετα φυλλάδια καί όλιγόπνοα επαρχιακά περιοδικά ή 

3 Π. χ. Αι μελέται τοΰ Ν. Δ. Καλογεροπουλου εις διάφορα παλαιότερα περιο¬ 

δικά καί έν τή «Νέα Έστί<?» κατά τό τελευταία έτη διεσπαρμένοι ανακοινώσεις του, έν 
αΐς καί περί τοΰ Κρητός Αγγέλου καί θεωρίαι τολμηραί καί αρνήσεις αναπόδεικτοι. Τό 
σημείωμα τοΰ Σπ. ΔεΒιάζη, Ή Παναγία τοΰ Τζάνε, περ. Πινακοθήκη Ι' (1910) 

σ. 119, τοΰ ζωγράφου Δη μητρ ίου Σ. Πελεκάση, τεχνοκριτική επί των έργων τοΰ 
Κρητός Ήλιου Μόσκου 1649-1684, έν Άθήναις 1933 8° μέγα σ. 10 + 3 πίνακες. Τεχνο- 

κριτική μελέτη επί τοΰ έργου τοΰ ζωγράφου Ί. Κοράη, έν Άθήναις 1934, 8° μέγα + 4 

πίνακες [ων οι τρεις τής Λιτανείας 1756], καί: άγνωστα αριστουργήματα μεταβυζαντινής 
έν τφ Χριστιανικφ Έπτανησιακω Μουοείω τοΰ Δ. Λοβέρδου, άποκαλυφθέντα υπό τοΰ... 
Δη μ. Σ. Πελεκάση, περ. Ίόνιος Ανθολογία Θ' (1935) σ. 9-12, όπου γίνεται λόγος καί 
περί έργων Μιχ. Κορωνιοΰ (Είκών μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος μ1 επιγραφήν «Χειρ 
Κορωνιοΰ τοΰ Κρητός». Τά περί τοΰ ζωγράφου τούτου δέν διασαφηνίζει ό κ. Σισιλ. έν 
σ. 118-9 όπου καί θεωρεί τούς Κορωνιούς, έκτος τοΰ Νικολέτου, δύο), καί ενός άποδι- 
δομένου εις τον Δαμασκηνόν (Άγ. Ιωάννης Θεολόγος) κλπ. κλπ, Ζαχ. ΙΙαπαντωνίου, 

Ή Λιτανεία καί οί τρεις Ζωγράφοι της Κοράης, Κουτούζης, Καντούνης, έφ. Ελεύθερον 
Βήμα, Άθήναι 1 Ίανουαρ. 1933. Σημειωτέον ότι ούτε ό κ. Σισιλ. ούτε ό Παπαντωνίου 
άνεγνώρισαν εις τον Κοράην τήν τιμήν οτι πρώτος έκ των έπτανησίων έζωγράφησε 
τήν λιτανείαν αγίου, καί δέν έπρόσεξαν ότι αί τών Κουτούζη καί Καντούνη, είναι τελειο¬ 

ποιήσεις άπλαΐ δοθέντος θέματος, όπερ ποικίλλει διά τήν αλλαγήν των έν Ζακύνθω 
πολιτικών πραγμάτων. 

Χρήσιμος θά ήτο εις τον κ. Σισιλ. καί ή μελέτη τοΰ Ίωάννου Κριτσωτάκη, 

Οί κρήτες Ζωγράφοι τής Μεταβυζαντινής Σχολής, περ. Μύσων Γ' (1934) σ. 97-162, εάν 
έγίνετο περιεσκεμμένη χρήσις αυτής. Έκ τής μελέτης ταύτης θά ήρύετο π.χ. τήν πληρο¬ 

φορίαν περί υπάρξεως εικόνων τοΰ διασήμου Αγγέλου έν Κρήτη τεσσάρων (Πέτρου 
καί Παύλου, Ζωοδόχου Πηγής. Άμπέΐωυ έν μονή Όδηγητρίας, καί Άγ. Φανουρίου έν 
Βαλσαμονέρφ) καί ότι αί έν τφ μητροπολιτικφ ναφ Άγιου Μηνά έν Ήρακλείω εικόνες 
τοΰ Δαμασκηνού είναι εξ καί ούχί τέσσαρες (θεία Λειτουργία, Αγία Βάτος, Μή μου 
άπτου, ή α έν Νίκαια Οίκουμ. Σύνοδος, ό Μυστικός Δεΐπνος, ή Προσκύνησις τών 
Μάγων, ων αί 4 πρώται τοΰ (1691) είς άς προστίθεται καί ή ανυπόγραφος «Δευτέρα 
Παρουσία», κλπ. 
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ουδέ παρηχολουθήθησαν δλα ταύτα ποτέ άναγραφικώς ή κριτικώς από τούς 
συντάσσοντας τά κυριώτερα καί προσιτότερα επιστημονικά δημοσιεύματα. 

Ή κατά τόπους ιστορία, αρχαιολογία καί παλαιογνωσία, εξυπηρετούμενη 

πολλάκις παρ’ άνδρών αφανών καί μή συστηματικών, πλήν πολυμόχθων καί 

φιλερεύνων, έφερεν είς φώς μυρίας πηγάς έξυπηρετουσας τήν όλην ιστορίαν 

τού νεοελληνικού πολιτισμού ούχ ήττον δε καί τον μελετητήν τού θέματός μας, 

άν ούτος ή δυνατό νά τάς π?α)σιάση. 

*Αλλ* ακριβώς διά τον λόγον αυτόν τό έργον τού κ. Σισιλιάνου δΰναται 

νά θεωρηθή ώς βάσις, εις τήν οποίαν θά προστίθενται υπό μέν τών ερευ¬ 

νητών τών παλαιοτέρων στοιχείων τά λανθάνοντα εγνωσμένα, υπό δέ τών 

αγνώστων τά καινοφανή. Πολλά θά ήδΰνατο νά πρόσθεση τις όντως μετά 

μελέτην τής προ ολίγων μόλις ετών άπαρτισθεισης Πινακοθήκης τής Κέρκυ¬ 

ρας, ή οποία ηύτύχησε νά έχη έργα καί τού Τζάνε καί τού Δαμασκηνού καί 

άλλων άγιογράφων τού υπό τού κ. Σισιλ. εξεταζόμενου κύκλου. Τό αυτό θά 

ήδύνατο νά λεχθή καί διά τά έργα τής ΓΙαλαιάς Έλλαδος και τών Νήσων, αν 

ώς έλπίζομεν—ό έξαγγέλλων τήν δημοσίευσίν των επιστήμων κατάληξη κάποτε 

είς επιστημονικήν έκθεσιν τών ερευνών καί πορισμάτων του. Ια Κυπριακά 

Μνημεία, μελετηθέντα υπό τού κ. Σωτηρίου θά χρησιμεύσουν πολύ διά την 

συγκριτικήν άναζήτησιν τήν οποίαν ανωτέρω υπέδειξα, ελπίζω δ οτι ο μελ¬ 

λοντικός μελετητής θά εύρη καί έν Κρητη Πινακοθήκην, ή συστασις τής 

οποίας μελετάται. 
Τήν τοιαύτην άνασύνθεσιν τού βιβλίου θά ήδύνατο νά επιχείρηση άργό- 

τερον ό κ. Σισιλ., αφού πρώτον λύση τον σκόπελον τής βιβλιογραφίας καί 

αφού έπιχειρήση τήν καταγραφήν τών κατ εποπτειαν γνωστών αυτώ έργων, 

μέ ρητήν δήλωσιν περί τής Ιλλείψεώς της δπου τούτο δέν θά καθίστατο εφι¬ 

κτόν, καί ρητήν αναγραφήν τών πηγών καί βοηθημάτων εξ ο^ν αντλεί (πρά¬ 

γματα άναζητούμενα ολίγον ή πολύ από τον κρινόμενον τόμον), ώστε τό 

έργον νά είναι ού μόνον ακριβέστερο ν, αλλα καί πειστικωτερον. 

Δέον έν τούτοις νά έξαρθή οτι, παρά τά —διά τούς ανωτέρω άναπτυ- 

χθέντας λόγους — παρουσιασθέντα κενά, ό κ. Σισιλιάνος επέτυχε τήν κατα¬ 

γραφήν εικόνων τέως αγνώστων παντάπασι καί τήν.διακρίβωσιν τών περί 

τινας άγιογράφους, αί περί τών οποίων ειδήσεις δεν ήσαν σαφείς. Ουτω π.χ. 

περί τού τέως γνωστού ΑηάτοΑδΒίοο ά 6 Ο & η <Η δν έτοποθέτουν είς 

τον ιβ' ή ιγ' αιώνα, διεσαφήνισεν (σ. 186-7) οτι πρόκειται περί τού ’Ανδρέα 

Ρίτζου, τού Ι<Γ' αΐώνος, ύπογραφομένου ούτω είς εικόνα τής Κοιμήσεως τής 

Θεοτόκου, εύρισκομένην έν τή Πινακοθήκη τού Τουρίνου. Πράγματι τού 

ίδιου ζωγράφου εσώθησαν δύο πίνακες, ό εις παριστών τον Σωτηρα καί 

ό έτερος τήν Θεοτόκον) εν Πάτμω, μέ τάς Ιπιγραφάς «χειρ ’Ανδρέου Ρίτσου» 

1 *Ίδε Μ. Ή. Μαλανδράκην, έν περιοδικφ Εκκλησιαστική) Φάρω τόμφ ΛΕ 
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εν Κρήτη δέ (Σφακίοις) έ'χομεν καί σήμερον Ρίτζηδες, οικογένειαν (ρίτσος = 

κοκκινομάλλης). 

Τελειώνω μέ μίαν παρατήρησιν, μέ την οποίαν θ’ άρθή μία πλάνη: Ό 

κ. Σισιλ. όμιλών περί τής εν τω Μουσείω Μπενάκη είκόνος τής "Αγίας Τριά- 

δος τής αποδιδόμενης εις τον Μ. Δαμασκηνόν, επιλέγει «ενταύθα παρα¬ 

τηρώ, δτι ή προσωπική παράστασις τής "Αγ. Τριάδος είναι, νομίζω, νεωτέρα, 

ήτοι άρχεται από του 17ου αίώνος περίπου, καθόσον άρχαιότερον ή "Αγία 

Τριάς παρίστατο συμβολικώς διά τριών αγγέλων κατερχομένων ούρανόθεν 

καί φιλοξενούμενων υπό του Αβραάμ καί τής Σάρας» (σ. 71-2). 

Έπι τούτου παρατηρώ, δη είς την Πινακοθήκην Κέρκυρας εΰρίσκομεν 

"Αγίαν Τριάδα του Δαμασκηνού άνυπόγραφον άλλ’ «Ή θεία Λειτουργία», 

ένυπόγραφον έργον (1591) του Δαμασκηνοί, εχει ώς κεντρικήν παράστασιν 

τήν "Αγίαν Τριάδα εν τφ συνήθει τΰπφ Πατρός, Υίου, "Αγ. Πνεύματος, 

πέριξ τής οποίας λιτανεύουν τον επιτάφιον οί άγγελοι. Ή εϊκών έτυπώθη 

πολλάκις, μεταθέτει δέ τήν αρχήν τής παραστάσεως εις τον δέκατον έ'κτον, 

αν άλλοι λόγοι δεν συνηγορουν υπέρ προγενεστέρου αίώνος. Κατά ταΰτα 

διά μόνον αυτόν τον λόγον δεν δύναται νά άμφισβητηθή ή γνήσιό της τής 

δαμασκηνείου "Αγίας Τριάδος του μουσείου Μπενάκη. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

(1936) σ. 338. Περί τοΰ Άνδρέου τούτου Ρίτσου καί των συζητήσεων περί του χρόνου 
τής ακμής του βλέπε νϋν τήν μελέτην τοΰ ί,&ζζτ Μίτοονΐο' Όΐο ϊίΕΐο-όχζίΐηίίηΐδοΙιβ 
ΙΙτοηεηπι&ΙθΓίαιιιίΙϊο Ιλισό είς τά Αοίοε άα IV2 σοη§τέ5 ϊπΙογπ&ΙϊοπεΙ άβδ έΐυάβδ 
1>γζαηίϊη0Β, άειιχϊέηιο νοίιπηβ ρ. 129 έξ. 
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Ο. άα ]βι·ρ/3αηίοο, Ιε$ έξΙΪ365 ττιρ65ίτε5 άε Οαρραάοοβ βί Ια ρΐαεε άβ 

Ιβητ3 ρβΐηίηΐ'63 άαη.5 Ιβ άένείορρεηιβηί άε V ίεοηο^ταρΗτε εΗΐ'έίίβηηε 

(άντίιυπον εκ τοΰ ΒιιΙΙβϋη άε Ια Οοιηιηϊεειοη άβ$ Μοηηηιεηί3 Ηίείο- 

τί([ΐιβ3 άε Κοίΐιηαηϊβ, τόμ. XXVII, τενχ. 82 τον ετονς 1934,ΒηεαεβεΙ, 

1936 σελ. 1-41 μετά 85 εικόνων). 

Ό πατήρ 06 ^τρίιαηίοη, έπιθυμών νά καταστήση γνωστά είς εύρΰτερον 

κύκλον τά καππαδοκικά μνημεία, άτινα από ετών εξετάζει, εκδόσας τρεις 

τόμους Λευκωμάτων καί τό κείμενον τοΰ Α' τόμου (βλ.Επετηρίδα Εταιρείας 

Βυζαντινών Σπουδών τόμον Γ' 345 καί Ιξής, τόμον I" σελ. 485 κ. έ. τόμον 

ΙΑ" σελ. 519 κ. έ.), έδωκε προς δημοσίευσιν σειράν διαλέξεων γενομένών 

ύπ’ αΰτοΰ εν Βουκουρεστίω κατά Μάϊον τοΰ έ'τους 1935 είς τό Δελτίον τής 

Οοηιπιΐδδϊοπ όοδ ιποηαηιεηΐδ Ιιϊδίοπςαοδ τής Ρουμανίας, ήτις καί προε- 

κάλεσε τάς διαλέξεις του ταΰτας. 

Έν αύταΐς εξετάζει κυρίως τήν περιοχήν τοΰ αγίου Προκοπίου (υτ§α1>), 
τούς ιδιορρύθμους της βράχους μετά τών λαξευμένων εντός αυτών εκκλησιών 

καί μονών, περιγράφει τάς τοιχογραφίας των, καί κάμνει τήν μεθοδικήν χρο¬ 

νολογικήν κατάταξιν αυτών, τονίζων τήν σημασίαν των διά τήν κατανόησιν 

τής έξελίξεως τής χριστιανικής εικονογραφίας καί προσδιορίζουν τήν θέσιν, 

ήν καταλαμβάνουν αΰται εν τή χριστιανική τέχνη καθόλου. 

Εις τάς ανωτέρω σημειωθείσας βιβλιογραφικός σημειώσεις μου έχω 

δώσει λεπτομερείς πληροφορίας περί τών υπό τοΰ π. άε ^τρίιαηΐοη εξετα¬ 

ζόμενων καππαδοκικών μνημείων ενταύθα άρκοΰμαι νά τονίσω οτι καί 

ή συνολική εν τφ ρουμανικά» Δελτίω έκθεσις είνε σαφεστάτη, πολλά δέ 

προβλήματα θίγει ό συγγραφείς καί έπιτυχώς έρευνα. Ούτως αποβαίνει καί 

ή νεωτέρα αύτη μελέτη του πολύτιμος οδηγός διά τούς άσχολουμένους μέ τήν 

έξέλιξιν τής βυζαντινής τέχνης καί τά ποικίλα προβλήματα αυτής. 

Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

Ργ. Οβνΐβ, Βετ ΒατΙορ1ια£ άβε Ιηηίιΐ3 Βα,33Η$ (είη Μεήέετϊΐ'ετίε άετ 

ίνηΐι ο Η γ Β ί Ιίεΐι ε.η ΡΙαεϋΙζ) ΒειΊιη, 1936. 

Εις τά πολυτελώς έκδιδόμενα υπό τοΰ έν Βερολίνφ γερμανικού Αρχαιο¬ 

λογικού Ινστιτούτου «ΒίΜοτΙιοίΙο πηίΐΒετ Κιιπδΐ», έξεδόθη εφέτος ώς 

Ηοίΐ: IV άξιολογωτάτη μονογραφία τού έν Βερολίνφ καθηγητοΰ κ. Οοτίτο 

περί τής περιφήμου σαρκοφάγου τοΰ Ιουνίου Βάσσου, τής άνευρεθείσης τφ 

1595 υπό τοΰ Πάπα Κλήμεντος 8ου επί τή ευκαιρία επισκευών τοΰ Τεροΰ 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος ΙΒ'. θ2 
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Βήματος τοΰ παλαιού ναού τοΰ 'Αγ. Πέτρου Ρώμης, τής φυλασσόμενης νυν 

εις την Οτοί±3 του αυτού ναού, ήτοι πλησίον τοΰ μέρους ένθα καί 

απεκαλΰψθη. 

Ή σαρκοφάγος αυτή, κοσμουμένη εις μέν την πρόσοψιν δι’ αναγλύφων 

καλλιτεχνικών παραστάσεων (σκηνών έκ τής Παλαιάς καί τής Καινής Δια¬ 

θήκης) είς δυο ζώνας διατεταγμένων κατά τό είδος τών έχουσών άρχιτεκτο- 

τικόν βάθος σαρκοφάγων, εις δέ τάς στενάς πλευράς δι’ έρωτιδέιον μέ κλάδους 

αμπέλου καί είς τό κάλυμμα διά σκηνών έκ τοΰ βίου τοΰ θανόντος, ώς χρο¬ 

νολογημένη έκ τής επί τοΰ άνω μέρους επιγραφής τώ 359 μ. X., ενέχει διά 

την χριστιανικήν τέχνην μεγίστην σπουδαιότητα, καθόσον είνε έργον εποχής 

καθ’ ήν-ώς λέγει ό συγγραφεύς-«άφ’ ενός συντελεΐται ο έκχριστιανισμός τής 

τέχνης καί άφ’ ετέρου δ εθνικός κόσμος δίδει την τελευταίαν του μάχην προς 

την νέαν θρησκείαν» (τώ 361 Ίουλιανός ό παραβάτης έπιχειρεί νά αναβίωση 

την είδωλολατρείαν). 

Ό συγγραφεύς παρέχει λεπτομερή άνάλυσιν τοΰ αρχιτεκτονικού βάθους 

τής σαρκοφάγου καί τών διακοσμοΰντων αυτό θεμάτων, τών έρωτιδέων, τών 

είκονογραφικών σκηνών κλπ., αί επιτυχείς δέ αναλώσεις καί συγκρίσεις κατα- 

νοοΰνται πληρέστατα καί διά τής παραθέσεως θαυμασίων είς άπόδοσιν λεπτο¬ 

μερών εικόνων τών διαφόρων τής άξιολογωτάτης ταυιης σαρκοφάγου μερών. 

Τό αντιπροσωπευτικόν τούτο δείγμα τής τέχνης τής ύστάτης άρχαιότητος, 

από άπόψεως τεχνοτροπίας, είνε τό τελειότερον τής εποχής του, την οποίαν 

χαρακτηρίζει ή επάνοδος είς τον «ώραΐον ρυθμόν» (δίίΐ) καί διακοσμείται 

μέ σκηνάς συνενοΰσας τον ιστορικόν καί μυστηριακόν χαρακτήρα. 

Έν άντιθέσει προς τούς κατακρίνόντας την διάσπασιν τών θεμάτων 

είς τον διάκοσμον τοΰ καλύμματος, τών πλαγίων πλευρών καί τής προ- 

σόψεως, δ συγγραφεύς διαβλέπει συνέχισιν άρχαιοτέρου διακόσμου καί 

ενότητα ιδεών (είς τό κάλυμμα είκονίζεται δ άνθρωπος είς την καθημερινήν 

του ζωήν, εις τάς στενάς πλευράς μέ τον τρυγητόν, τον θερισμόν καί τούς 

έρωτας (τάς ώρας τοΰ έτους), συμβολίζεται δ άνθρωπος απέναντι τοΰ κόσμου, 

ή πρόοδος τοΰ χρόνου, ή γέννησις καί ή φθορά, είς δέ την πρόσοψιν μέ 

ίστορικάς σκηνάς εις δυο ζώνας (κάτω έκ τής Παλαιάς Διαθήκης καί άνω έκ 

τής Καινής Διαθήκης) συνυφαίνεται τό σΰμβολον καί άπηχεΐ ή ιδέα τοΰ 

χριστιανικού θανάτου, τής λυτρώσεως). 

Έν άντιθέσει προς την έπικρατοΰσαν ιδέαν τής έκλεκτικότητος τών 

σκηνών τούτων τής Παλαιάς καί Καινής Διαθήκης, δ συγγραφεύς, οπαδός 

τοΰ απολύτου συμβολισμού τής εικονογραφίας τής αρχαίας χριστιανικής τέχ¬ 

νης, εξαιρεί τον συνεκτικόν των δεσμόν διαβλέπουν εις την διάταξίν των είς 

δύο ζώνας θεολογικήν σκέψιν (επί τής Παλαιάς Διαθήκης, ώς επαγγελίας 

τής λυτροίσεως, βασίζεται ή πλήρωσις αυτής διά τοΰ θανάτου καί τοΰ θριάμ¬ 

βου τοΰ Χριστού). Ερμηνεύει την ιδέαν εκάστης σκηνής, ή οποία συνυφαί- 
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νεται προς τά ιστορικά πρόσωπα, καί έξαίρει την δημιουργικήν σημασίαν 

τών σαρκοφάγων τών αναγόμενων είς τά μέσα του 4ου αιώνος, όποτε ανε- 

φάνησαν αί πρώται παραστάσεις τών σκηνών τών παθών τοΰ Χριστού καί 

τοΰ μαρτυρίου τών κορυφαίων Αποστόλων ως εικόνες συμβολιζουσαι κατ 

εξοχήν τον θάνατον τοΰ χριστιανού ώς τήν οδόν τήν αγουσαν εις Χρίστον. 

Ή ιδιαιτέρα σημασία τής σαρκοφάγου τοΰ Ιουνίου Βάσσου είνε ή είς 

τήν θέσιν τοΰ σταυρού διά πρώτην φοράν παράστασις τοΰ Χριστού έν αίω- 

νία όόξη επί τοΰ ουρανίου θρόνου, ήτις τόσον θεμελιώδη θέσιν κατέλαβε 

μετά ταΰτα είς τήν βυζαντινήν εικονογραφίαν (Παντοκράτωρ). 

Σύμφωνος προς τον βαθύτερον συμβολισμόν όλων τών σκηνών τής 

Παλαιάς καί Καινής Διαθήκης, είνε και ή διά τής τέχνης έκφρασις τοΰ λυρι¬ 

σμού, τής πραότητος, τής ειρήνης καί τής άγιότητος, διακεχυμένων είς δλα 

τά πρόσωπα τών συνθέσεων, τά είκονιζόμενα έν τή σαρκοφάγψ τούτη τοΰ 

Ιουνίου Βάσσου, τήν από πάσης άπόψεως σπουδαιότητα τής οποίας δικαίως 

έξαίρει ό συγγραφεύς. 
Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

ΤΗ. ΐν/ι/ίίβιηοΓβ, ΤΊιε ηιο$α·ΐο$ ο/ Λ7. Ρορίύα αί ΙηςίαηύηΙ (εεχοηά ρτβΐι- 

ιηΐηατγ ϋ&ροΗ τοοτ& άοηβ ίη 1933 αηά 1934). ΤΊιβ ιηοεαίΰΒ ο/ 1/ιβ 

Ροηϋιβτη νβζίώκΐε, Οχ/οτά ϋηΐνετήίγ ρτβχχ /ον 1!ιβ ΒγζαηΗηε 

Ιηϊΐϊίηΐβ ΐηο. Ρατίχ, 1936. (Κείμενον σελίδες 57, Πίνακες 20). 

Ό ενεργών τον καθαρισμόν τών μωσαϊκών τοΰ ναού τής αγίας Σοφίας 

Κωνσταντινουπόλεως άμερικανός βυζαντιολόγος κ. λνΐιίΐϋεηιΟΓΟ έδημοσίευσε 

κατ’ αύτάς είς δεύτερον τεύχος, έκδοθέν υπό τοΰ έν Παρισίοις άμερικανικοΰ 

βυζαντινού Ινστιτούτου, τήν άποκαλυψθεΐσαν υπ αυτού κατα τα ετη 1933- 

1934 θαυμασίαν ψηφιδωτήν εικόνα τής Θεοτόκου μέ τούς Αύτοκράτορας 

Μ. Κωνσταντίνον καί Ιουστινιανόν έπί τού τυμπάνου άνωθεν τής μεγάλης 

πύλης τής νοτιάς εισόδου, ήτις συνδέει τό «Προπύλαιον» μέ τόν εσωτερικόν 

νάρθηκα τοΰ ναού. 

Τό νέον τούτο μωσαϊκόν τής αγίας Σοφίας ήτο μέχρι τοΰδε γνωστόν 

μόνον έκ περιγραφών τών κατα καιρούς περιηγητών, καί ιδίως τών αναλα- 

βόντων κατά τό έτος 1848 τάς στερεωτικάς τοΰ ναού έργασίας άδελφών 

Φοσσάτι, οίτινες έκάλυψαν έκ νέου τά άναφανέντα μωσαϊκά, δέν είχε δέ 

ούδαμοΰ ούτε ώς σχέδιον άπεικονισθή. 

Ό κ. λνίπΙίεπιοΓε είς τό τεύχος τούτο (προκαταρκτικήν έκδοσιν) 

παραθέτει έν τελεί τοΰ συντόμου αλλά μεθοδικού καί έξαντλητικοΰ κειμέ¬ 

νου, άπό άπόψεως τεχνοκριτικής άναλύσεως, παλαιογραφίας τών επιγραφών 

καί ιστορικής επισκοπή σεως συνοδευομένου δέ καί υπό τής κατόψεως τοΰ 

ναού, είκοσι λαμπρούς πίνακας, δι’ ών δύναταί τις νά παρακολουθήση τήν 
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γενομένην εργασίαν καί να λάβη κατά τό μάλλον ή ήττον σαφή ιδέαν τής 

άποκαλυφθείσης θαυμαστής ψηφιδωτής είκόνος καί των λεπτομερειών αυτής. 

Έκ πολλών καί βασίμιον κριτηρίων χρονολογεί τοΰτο ό συγγραφεύς 

εις την τελευταίαν δεκαετίαν τοϋ 10ου αΐώνος (986 - 994). Λαμβανομενού 

ύπ3 δ'ψιν δτι τα βυζαντινά ψηφιδωτά από του τέλους τοϋ 7ου αίώνος μέχρι 

τών αρχών τοϋ 11ου αντιπροσωπεύονται μέχρι τοϋ δε μέ ελάχιστα καί κυρίως 

επαρχιακά δείγματα, τό νέον μωσαϊκόν τής αγίας Σοφίας θά άποτελέση 

σταθμόν εις την ιστορίαν τής έξελίξεως τών βυζαντινών ψηφιδωτών διά τον 

10ον αιώνα, δπως καί τό μωσαϊκόν τοϋ Χριστοϋ άνωθεν τής πύλης τοϋ 

νάρθηκος, τό δημοσιευθέν εις τό πρώτον τεύχος, διά τον 9ον αιώνα. Έν 

παραρτήματι προστίθεται λεπτομερέστατος απολογισμός τών χρωμάτων καί 

εξαντλητική καταμέτρησις τών μεγεθών τών προσώπων καί τών αντικει¬ 

μένων μέχρι τών ελάχιστων λεπτομερειών των. 

"Εγχρωμος πίναξ δστις θά έδιδεν εις ημάς πλήρη έντύπωσιν τών αρμο¬ 

νιών τών χρωμάτων, άφέθη διά νά δημοσιευθή είς τό μέλλον ν’ έπακολουθήση 

συνολικόν εργον τών μωσαϊκών τής αγίας Σοφίας τής Κωνσταντινουπόλεως. 

Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

«Ασματική Ακολουθία τον Αγίου ενδόξου μεγάλομάρτυρος καί ιαματικού 

Ορέοτου τοϋ έκ Τυάνων τής Καππαδοκίας, ονντεθεϊοα μέν έν 'Αγίω 

”Ορει νΑθφ Ι’τει σωτηρίω 1904. υπό τον αοιδίμου Προηγουμένου 

Χρυσοστόμου Δαυριώτου, του Μαόυτίου, Μεγάλου Αρχιμανδρίτου 

τής Μ. του Χρίστον Εκκλησίας, καί υπό τής Ίερας Συνόδου τον Οικου¬ 

μενικόν Πατριαρχείου έγκριθεϊσα, νυν πρώτον (Γ έκδιδομένη άναλώμασιν, 

έπιστασία τε καί έπεξεργασίρ Σοφοκλέους Άβρ. Χουδαβερδόγλου 

Θεοδότου, τοϋ Τυανέως, Ισοβίου επιτίμου Προέδρου τών Τνανέων, 

Προέδρου τον Εκκλησιαστικού Μουσικόν Συλλόγου «’Ιωάννον Δαμα¬ 

σκηνού», Επιτίμου Καθηγητον τον Ανώτατου Ιταλικόν Στενογραφικού 

Ινστιτούτου, Ιππότου τον Παναγίου Τάφον, τον Βασιλικού Τάγματος 

τον Σωτήρος κλπ. Μετά προλεγομένων καί σημειώσεων τοϋ Έκδοτον. 

Αθήνησιν α^λς'. Σελ. 34. 

Τοϋ ΐεροϋ τούτου έργου, δπερ ό εκδότης, πατρώζων υιός άφιεροϊ εις 

τάς ψυχάς τών σεπτών γονέων αύτοΰ καί τής προς μητρός μάμμης, προτάσ¬ 

σονται εν σελ. 5-12 σοφά όντως προλεγόμενα, έν οίς έν γλώσση Ελληνική, 

καθαρά, ομαλή, άπταίστω καί άμέμπτφ όμολογουμένως, ο έκδοτης έκτίθησι 

την άθλησιν του συμπατριώτου αύτοΰ 'Αγίου μεγαλομάρτυρος Όρέστου τοϋ 

ίατροϋ καί εκ προγόνων Χριστιανού, μαρτυρήσαντος !πί τοϋ παρανόμου καί 

τυραννικωτάτου Διοκλητιανοΰ καί τοϋ ώμοτάτου Γαλερίου, Καίσαρος τής 
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’Ανατολής. Ό εκδότης έν τή διορατικότητι αυτού δεν διείδε μόνον την επι¬ 

κρατούσαν αταξίαν καί τά χάσματα, άτινα ΰπάρχουσιν «έν ταϊς είς μνήμην 

τών ' Αγίων ψάλλομε να ις άκολουθίαις.», αλλά καί την εις πολλούς Γ Αγίους 

έλλειψιν Ακολουθιών, ενώ είς άλλους ύπάρχουσι διπλαϊ καί τριπλαϊ τοιαύται, 

ώς καί την έλλειψιν έν πολλαΐς «δοξαστικών, προσομοίων, απολυτίκιων, κον¬ 

τακίων, έξαποστειλναρίων καί τροπαρίων προς συμπλήρωσιν τής ακροστιχίδας, 

ένφ έν άλλαις ύπάρχουσι παρεντεθειμένα τροπάρια άλλοιοϋντα ταύτην». Καί 

πώς νά μη ύπάρχουσι τά χάσματα καί κενά, άψοΰ ή επίσημος Εκκλησία 

ουδέποτε ήθέλησεν ίνα άναθή την έκκάθαρσιν αυτών καί διόρθωσιν είς 

πολυμελή έπιτροπήν, άποτελουμένην ούχ απλώς εκ λογίων, άλλ’ εκ λογίιυν 

εμπείρων τής τε Εκκλησιαστικής ποιήσεως καί μετρικής καί τής Βυζαντινής 

μουσικής, άλλ5 άφήκε την έκτΰπωσιν όλων ιών λειτουργικών βιβλίων εις επι¬ 

χειρηματίας λαϊκούς, οΐτινες έξετύπουν καί έκτυποϋσιν έτι καί νυν αυτά προς 

ίδιον ύλικόν μόνον όφελος, καί διά τούτο εύρίσκονται είς την κατάστασιν, 

ήν περιγράφει δ εκδότης; Άπό δέ τής μετρικής άπόψεως καί προσθήκης 

λέξειον ξένων δλως πρός τε την έννοιαν καί τό μέτρον καί ανορθογραφιών 

εις έτι χείρονα; 

Έν τοις Προλεγομένοις ύπάρχουσιν εκκλησιαστικοί λεπτομερείς ειδήσεις 

άγνωστοι τέως καί είς αυτούς τούς έκκλησιαστικογράφους, οί όποιοι παρα- 

λείπουσιν, ώς έκ τούτου, την αναγραφήν αυτών έν ταΐς ίστορίαις αυτών. 

Ή 4η ΰποσημείωσις ιδία παρέχει τοΐς φιλίστορσι λίαν σπουδαίας ιστο¬ 

ρικός ειδήσεις οΐαι ή περί τών έν Τυάνοις ιπποφορβείων καί τής αυτόθι 

άκμασάσης στενογραφικής σχολής. Καί δ κατάλογος δέ τών τριάκοντα καί 

ενός επισκόπων καί μητροπολιτών τών Τυάνων, τών άπό τοϋ 325 μέχρι τοϋ 

1928 άκμασάντων, έστί πολύτιμος. 

Αί δέ παραπομπαΐ είς την Παρακλητικήν, τό Τριώδιον καί τά Μηναία 

πολλήν παρέχουσιν ευκολίαν τοίς ίερεϋσι καί ίεροψάλταις. 

Οί Τυανεΐς είναι λίαν ευτυχείς έχοντες συμπολίτας τοσούτους 'Αγίους, 

καί δη τον "Αγιον Όρέστην τον ιαματικόν, τον “Αγιον Γεώργιον τον Τρο- 

παιοφόρον, τον συμπολίτην αυτού “Αγιον Θεοδόσιον τον κοινοβιάρχην, τον 

"Αγιον Λογγίνον τον /Εκατόνταρχον, τον "Αγιον Άγαθόδωρον, τον "Αγιον 

Οϋαρον καί άλλους. Ή παράθεσις δέ τών συντόμων Συναξαρίων καί τών 

εκτενών βιογραφιών τοϋ 'Αγίου Όρέστου έκ διαφόρων κωδίκων Ελληνικών 

μέν, άλλ3 έν ξέναις Βιβλιοθήκαις άποκειμένο^ν, καί έκ λιοποδυσίας προελθόν- 

των, περιτράνως δείκνυσι την πολυγλωσσίαν καί τήν πολυμάθειαν δι’ ών 

δ εκδότης έπλούτισε σπουδαίως τήν Εκκλησιαστικήν ημών Τστορίαν καί 

φιλολογιών, άμα δέ καί τούς άτρύτους κόπους οϋς κατέβαλε πρός περισυλλογήν 

αυτών καί ταξιθέτησιν. 

Καί πόσα άλλα δεν μανθάνει δ φιλίστωρ άναγνώστης έκ τών Προλεγο¬ 

μένων αυτών, έν οις παρεντίθενται τά ιστορικά ταϋτα γεγονότα, καί δή καί 
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έκ των υποσημειώσεων, εξ ών μανθάνομεν και δτι έν Τυάνοις σφζεται έ'τι 
και νύν «σχεδόν άσινές τό μέγα τής πόλεως ύδραγωγεΐον» δπερ ήν κτίσμα 
Σωτήρος καί Θεοδότου, στήλη τις ρυθμού δωρικού, έπιγραφαί Έλληνικαί, 

ανάγλυφα καί άλλα ερείπια, μαρτυρούν τα τον εκεί σπαρέντα από 2400 περίπου 
ετών Ελληνικόν πολιτισμόν, ένθα υπήρχε καί τό Ιερόν Άσβαμαίου ή Όρκίου 
Διός. Έξ αυτών μανθάνομεν δτι ή Μητρόπολις Τυάνων ύπήρχεν από τών 
αρχών του Δ' αίώνος1, άφοΰ ό πρώτος αυτών Επίσκοπος Εύψΰχιος έλαβε 
μέρος εις την Α' Οικουμενικήν Σύνοδον τώ 325, καί μετά διαφόρους μεταλ- 

λαγάς ύπήχθη τό δεύτερον υπό τον Ίκονίου, ύφ’ ον καί μεθ’ οΰ τέλεον έξέ- 

λιπεν, άτε του ποιμενάρχου αυτών αειμνήστου Προκοπίου Λαζαρίδου του 
Τυανέως σφαγιασθέντος υπό τών αγρίων Τούρκων, τών δέ πληθυσμών αυτών 
καί έν γένει ιών τής Μικράς Ασίας έκριζωθέντων έκ τής πατρώας γής, ήν 
κατώκουν από είκοσι καί τεσσάρων αιώνων, καί ήδη διασπαρέντων άνά την 
νέαν Ελλάδα, όπόδεν οί πρόγονοι αυτών ειχον όρμηθή καί έγκατασταθή έν 
τή Μικρά Άσία. 

Ό αείμνηστος ποιητής καί μελφδός τής Τέρας Ακολουθίας του Άγιου 
Όρέστου Προηγούμενος Χρυσόστομος Λαυριώτης2 έχειρίζετο άριστα τον 
κάλαμον, κατείχε τούς Έλληνας συγγράφεις καί ποιητάς δσον ούδείς άλλος 
λόγιος Αγιορείτης, είχε δέ καί τό τάλαντον του ποιητού καί τό του μουσουρ¬ 

γού καί μελφδού, ό)ς έμφαίνεται έκ τής ασματικής ταΰτης Τέρας Ακολουθίας, 

ήν διακρίνει ή συμμετρία καί ή γλαφυρότης, άλλα καί ή μεγάλη ευσέβεια 
καί ή ένθερμος ΙΙίστις είς τον έν Τριάδι Θεόν. Ή μεγάλη αύτη διάνοια έπέ- 

πρωτο ΐνα άνοσίως δολοφονηθή έν αύτφ τφ Άγίω ’Όρει υπό άνοσίων καί 
ασυνειδήτων ρασοφόρων. 

Τής ακολουθίας ταΰτης, ήν δικαίως έπήνεσεν ή Α. Μ. ό Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών καί πάσης Ελλάδος Κύριος Χρυσόστομος, (σελ. 319-320 τής 
«Εκκλησίας» 3 Όκτωβρίου 1936, άρ. 39-40) ή Α. Θ. Π. ό ΟΙκουμενικός 
Πατριάρχης Κύριος Βενιαμίν έποιήσατο χρήσιν τή 10ΐ1 Νοεμβρίου 1936, επί 
τή μνήμη τού Άγιου, έν τφ Πατριαρχικφ Παρεκκλησίω τού Αγίου Άνδρέου 
τής Πατριαρχικής Αυλής, ό δέ σοφός καί πολυμαθέστατος ’Ίβηρ λόγιος Σάλβα 
Βαρδιδζέ μετέφρασεν εις γλαφυρούς στίχους έν Τβηρική γλώσση τον «Οίκον» 
τού Κανόνος τού Αγίου. 

Τ ΑΡΧΙΜ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΤΕΝΑΣ 
Προϊστάμενος τής Ελληνικής Όρθοδόξου Κοινότητος ΒρασοβοΟ. 

1 Τά Τύανα, πατρίς Απολλώνιου τοϋ Τυανέως, Απολλώνιου φιλοσόφου τού νεωτέ- 

ρου, Φίλωνος τού Γεωμέτρου, τοϋ Χρύσιππού καί τοϋ Αύτοκράτορος Ρωμανού τού 
Διογένους ύφίσταντο άπό 2110 ετών συνοικισθέντα τφ 174 π. X. ύφ’ Ελλήνων επί βασι- 

λέως τής Καππαδοκίας “ΑριαράΘου Ε' τοϋ Ευσεβούς. 

2 Αί έν τέλει τής ακολουθίας τέσσαρες πρόσθετοι σελίδες αί περιλαμβάνουσαι τή 
ίδ ιόμελα αυτής έμουσουργήθησαν υπό τού αοιδίμου Χρυσοστόμου. 
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Γ. Ε. Γεωργακοπονλου, Οι λιμένες τών ξένων εις τό Βυζάντιον. Άνατνπω- 

οις εκ τον υπό ιού ' Υπουργείου Ναυτικών εκδιδομενον περιοδικού 
«Έπιθεώρησις Εμπορικού Ναυτικόν». Εν Αθήναις, 1935, οελ. 31, 8°\ 

Ό κ. Γεωργακόπουλος, άντιπλοίαρχος τού Λιμενικού και διευθυντής τής 
Έπιθεωρήσεως Εμπορικού Ναυτικού, αφιερώνει φιλοτίμως τάς ώρας τής 
σχολής του είς την μελέτην τής ιστορίας τού ελληνικού ναυτικού. Μετά την 
έργασίαν του περί τού ελληνικού ναυτικού διά μέσου τών αιώνων, δημοσιεύει 
τήν υπό τον ανωτέρω τίτλον μι,κράν συμβολήν είς τήν ιστορίαν τών διεθνών 
εμπορικών σχέσεων κατά τούς μέσους αιώνας. 

Έν τή Εισαγωγή ό συγγραφεύς όμιλε! περί τής ναυτικότητος τού 
βυζαντινού Ελληνισμού, έν δέ ταΐς έπομέναις παραγράφοις γίνεται λογος 
περί τών διαφόρων ειδών τών πλοίων, περί τών λιμένων καί ορμών τής 
Κωνσταντινουπόλεως, περί σκαλών καί άποβαθρών τού Κερατίου, περί τής 
εμπορικής καί ναυτικής κινήσεοις τού Βυζαντίου, περί παραχωρήσεων εις 
Τταλοΰς, ιδίως δέ είς τούς Βενετούς καί τούς Γενουάτας, περί τού εμπορίου 
τής Κωνσταντινουπόλεως κατά τούς χρόνους τής φραγκικής κυριαρχίας καί 
τέλος περί αύτοδιοικήσεως καί ετεροδικίας έν ταΐς έμπορικαΐς παροικίαις 
τής Ανατολής. 

Ή αναγραφή μόνη τών τίτλων τών παραγράφων τού μελετήματος τού 
κ. Γεωργακοποΰλου άρκεΐ διά να μάς πείση περί τής σπουδαιότητος τών έν 
αύτφ έξεταζομένιον θεμάτων. Εννοείται ότι ή έ'κτασις τής μελέτης ήτο τοιαΰτη, 

ώστε νά μή έπιτρέπη βαθυτέραν καί λεπτομερεστέραν έξέτασιν τών διαφόρων 
ζητημάτων. Μέ τήν ελπίδα ότι ό συγγραφεύς θά έπανέλθη είς τήν λεπτομε¬ 

ρεστέραν έρευναν τού θέματος, δημοσιεΰομεν τάς κατωτέρω παρατηρήσεις. 

Ή πρώτη γενική παρατήρησις, τήν οποίαν έχομεν νά κάμωμεν, είναι 
ότι ό συγγραφεύς μεταχειρίζεται συχνά ώρισμένα κείμενα καί έργασίας χα>ρίς 
νά παραπέμπη είς αύτάς. Έπωφελοΰμεθα τής ευκαιρίας διά νά σημειώσωμεν 
ενταύθα, κατ’ εκλογήν, τήν βιβλιογραφίαν τών διαφόρων ζητημάτων, περί 
τά όποια στρέφεται ή μελέτη τού κ. Γεωργακοποΰλου. 

Αί κυριοότεραι συλλογαί κειμένων1 άναφερομένων είς τάς μεταξύ Βυζαν¬ 

τίου καί Βενετίας έμπορικάς σχέσεις είναι, πλήν τής γνωστής τών Μίΐνίοδίοΐι 
καί Μηΐΐετ, τόμ. 3, αί εξής: Τ&ίεΐ και Τ1ιογπη5, υΛυηάεη ζιιγ αΐίετεπ 
Η&ηόεΐδ- ιιηά δ1&&ΐ5§·65θ1ιίε1ιΙ:6 άετ Κεροβίΐΐτ νεηε(1Ϊ£· (Ροηίεε Κεπιηι 
Ααδίτίαο&ππη. ϋΐρίοπιαίο. ε£ ΑοΙε, τόμ. 12-14), έν Βιέννη 1856. Ώς 
συνέχεια τής συλλογής ταΰτης έδημοσιεΰθη υπό τών Τ1ιοηι&2 καί Ρτεάεΐΐί 
τό ϋΐρΙοπίΔίιαπαιη νεηεΐοΐενίΐηΐίηιπιι, τόμοι 2, έν Βενετί<?, 1880-1889. 

1 Περί τών βυζαντινών αύτοκρατορικών γραμμάτων τών άφορώντων είς τάς σχέσεις 

ταύτας βλ. καί Ργ. ΒοΙ^ογ, β.β§€δΐ:6π, τεύχη 1-3 (1924-1932). 
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Πλειστας πληροφορίας περ'ι τοΰ εμπορίου τής ’Ανατολής περιέχουν και αί 

έξης γενικώτεραι συλλογαί: ΡτεάεΙΗ, I Βίότί Οοηιτπειηοπαΐί, τόμοι 7, εν 
Βενετία, 1876- 1907. Ν. Ιοτ§α, Νοίεδ 61 εχίταίίδ ροπτ δετνίτ α ΙΊιΐδίοίτε 

άεδ Οοίδαάεδ, τόμοι 5, Παρίσιοι - Βουκουρέστιον, 1899-1915. Η. Νοίτεί, 

Οοοπιηεηίδ ίηεάίίδ ροπτ δετνίτ ά ΙΊιΐδίοίτε άε Ια άοηππαίίοπ νεηίίΐεηηε 

εη Οτείε, εν Παρισίοις, 1892. Μαδ-Βαίτίε, Ρτίνί1ε§·εδ οοηπηετοίαπχ 

αοοοτάέδ α Ια Κερηΐιΐίηαε άε Υεπίδε ρατ Ιεδ ρτΐηεεδ άε Οπιπεε εΐ Ιεδ 

εηιρετεΗΤδ ιποπ£ο1δ άπ ΚίρίοΙιαΒ, έν τή ΒίΜίοίΙιέςπε άε ΓΕεοΙε άεδ 
Οΐιατίεδ, τόμ. 29 (1868). 

Περί των εμπορικών σχέσεων του Βυζαντίου μετά τής Γενοΰης έχομεν 

τας ακολούθους συλλογάς έγγραφων: ΒίΒετ ^τίαπι έν τοΐς Ηίδίοτίαε 

Ραίτΐαε Μοηπιπεπίβ. Β. Τ. Βε1°ταηο, Ρτίιηα δετίε άί άοοπιηεηίϊ τίο-πατ- 

άαηΐί Ια εοΐοηία άί Ρετα, Αίίΐ άεΐΐα δοοίεία Βίο-πτε άί δίοτία Ραίπα, 

τόμ. 13 (1877-1884), σελ. 97-336. Ο. Βετίοΐοίίο, Νπονα δετίε άί άοεπ- 

ιηεηΐί δπΐΐε τείαζίοπί άί Οεηονα εο!Γ Ιιπρετο Βίζαηίίηο, Αΐίΐ άεΐΐα 

δοείεΐα Βίομιτε άί δίοτία Ραΐτία, τόμ. 28 (1896) σελ. 339-573. Ο. Μαη- 

ίΓοηί, Ββ τείαζίοπί ίτα Οεηονα, ΙΊιηρετο Βίζαηΐίπο ε ί Τπτεΐιί, αυτόθι, 

τομ. 28 (1898), σελ. 577-856. Ο. Β Βτ&ίίαηπ, Αείεδ άεδ ηοΐαίτεδ α·εηοίδ 

άε Ρετα εί άε Οαίία άε Ια ίίη άιι XIII® δίεοίε, έν Βουκουρεστίψ, 1927. 

Περί των σχεσεων των πόλεων τής Τοσκάνης μετά του Βυζαντίου έχομεν 

την συλλογήν του Οίπδ. Μίϊΐΐετ, ϋοοπηιεηίί δΐιΐΐε τείαζίοπί άεΐΐε Οΐίία 

Τοδεαπε εοΙΓΟτίεπίε οτίδΐίαηο ε εοί Τατεΐιί, εν Φλωρεντία, 1879. 

Πλείστας και χρησίμους πληροφορίας περιέχουσι τά κείμενα τά άναφε- 

ρόμενα εις τάς έμπορικάς σχέσεις μετά των αραβικών κρατών. Βλ. κυρίως 

Μαδ-Βαίπε, Τταίίεδ άε ραίχ εί άε εοπιιπετεε εί άοοππιεπίδ άίνετδ 

οοποετπαπί Ιεδ τεΐαΐίοπε άεδ Οΐιτείίεπδ ανεε Ιεδ ΑταΒεδ άε ΡΑίτίτμιε 

δερίεπίποπαίε απ πιογεπ ά§·ε, έν Παρισίοις, 1866. Τοΰ αύτοϋ, Οοπππετοε 

εί εχρεάίίίοπδ ηιίΐίΐαίτεδ άε Ια Ρταπεε εί άε νεπίδε αα πιογεπ α^ε, 

Μεΐαη^βδ Ιιίδίοτίςπεδ, ΟΙιοίχ άε άοευηιεηΐδ, τόμ. 3, έν Παρισίοις, 1880. 

Περί τών εμπορικών σχέσεων τοΰ Βυζαντίου μετά τών λαών τής Δυσεως 

έχομεν το άριστον έργον τοΰ IV. Ηογά, Ηϊδίοίτε άιι εοτηηιετεε άυ Βεναηΐ 

απ ηιογεη α§;ε, τόμοι 2, έν Λιψία, 1885 (άνετυπώθη τώ 1923). Άναφέρο- 

μεν έπίσης καί τό έργον τοΰ Κ. δοΙιαιιΒε, Ηαπάεΐδ^εδείιίεΐιΐε άετ τοπία- 

πίδοΐιεπ νδΙΒετ, έν Μονάχω, 1906. Περί τής θέσεως τοΰ Βυζαντίου έν τώ 

διεθνεΐ εμπορίω όμιλε! ό Μ. Άνδρεάδης, Β’ειηρίτε 6γζαηίίπ εί 1ε οοπι- 

πιετοε ίηίετηαΐίοπαΐ, Αηπαΐί άεΐΐα Κ. δεαοΐα δπρετίοτε άί Ρίδα, δευτέρα 

σειρά, τόμ. 4, σελ. 139 κέ. Έκ τών νεωτέρων μελετών περί τοΰ έμπορίου τής 

Ανατολής σημειωτέαι αΐ εξής. Ο. I. ΒτάΙίαηπ, Κ,εοΐιετοΐιεδ δπτ 1ε εοπιπιετεε 

§;έηοίδ άε Ια πιετ Νοίτε απ XIII6 δίεοίε, έν Παρισίοις, 1929. Τοΰ αύτοΰ, 

Υίείπα. ΓοπίπΒπίίοπδ ά ΙΊιΐδίοίτε άε Ια άοτηίπαίίοπ 6γζαπίίπε εί άιι 
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οοιππιετοε °;εποίδ επ ΌοΒτο^εα, Αεαάέπιίε Κοπηιαίπε, δεοίίοη Βίδίο- 

τίηπε, τόμ. 10 (1923) σελ. 113-189. I. δαΒαζον, Περί τοΰ βουλγαρικού 

έμπορίου έν Κωνσταντινουπόλει κατά τον Ι' αιώνα, Δελτίον τής Βουλγ. 

Τστορ. Εταιρείας, τόμ. 6 (1924) σελ. 135-203 (βουλγ.). Τοΰ αΰτοΰ, Αί 

εμπορικά! σχέσεις τών Γενουατών μετά τών Βουλγάρων κατά τάς άρχάς τοΰ 

ΙΔ' αϊώνος, αυτόθι, τόμ. 7-8 (1928) (βουλγ.). Τοΰ αΰτοΰ, τό έσωτερικόν καί 

εξωτερικόν έμπόριον τής Βουλγαρίας από τοΰ Ζ' μέχρι τοΰ ΙΑ' αίώνος, 

Έφημερίς τής Βουλγ. Εταιρείας διά την Εθνικήν Οικονομίαν, 1925, σελ. 

1-40. Τοΰ αΰτοΰ, τό Βουλγαρικόν έμπόριον από τοΰ ΙΒ μέχρι τοΰ ΙΔ 

αίώνος, αΰτόθι, 1922, σελ. 3-47 (βουλγ.). Ν. ά’ΟΙτνετ, Νοίε δπτ 1ε οοιπ- 

πιετεε οαίαΐαπ ά Οοπδίαπίίπορίε εη 1380, Βγζαηίίοη, τόμ. 4 (1927 -1928) 

σελ. 193-195. Β. Νίεάετίε, Βε εοπιπιετεε 1)γζαηίίη ανεε Ιεδ ραγδ ίοΐιε- 

ι^πεδ απχ ΪΧε εί Χ° δίέεΐεδ, Μέΐαπο-εδ ΡεΒατ, 1930, σελ. 33-37 (πρβλ. 

Β57ζαηΐίιιοδ1ανίεα, τόμ. 2, 1930, σελ. 469-471). Μ. Α. Απάτεενα, Βε ίταΐίε 

άε εοιηιπετεε άε 1451 εηίτε Βγζαηοε εί ϋπΒτονηίΙί: εί δα ρτε-ΐπδίοίτε, 

Βγζαηίίοη, τόμ. 10 (1935) σελ. 117-127. 

Ιδιαιτέρως περί τών έν Κωνσταντινουπόλει ξένων εμπορικών παροικιών 

έχομεν τήν πραγματείαν τοΰ Ηογά, Βε εοίοιιίε οοηππετοίαΐί άε§1ί Ιίαΐίαπί 

ίπ Οτίεπίε πεί πιεάίο ενο, τόμ. 2 έν Βενετία καί Τουρίνω, 1866, καί τήν 

νεωτέραν εργασίαν τοΰ κ. Χρ. Μάκρη, Οεδ Βγζατιίίηδ εί άεδ είταη§ετδ 

άαπδ Οοηδίαηίίηορίε απ πιογεπ ά§ε, έν Παρισίοις, 1928. Ό Ρτοηιίδ έδη- 

μοσίευσε τά δίαίπίΐ άεΐΐα εοΐοπία ^επονεδε άί Ρετα, Μίδεείΐαπεα άί δίο¬ 

πα ίία1ίαπ3, τόμ. 11 (1870), σελ. 513-780. Περί τής γενουατικής παροικίας 

έγρα-ψαν έπίσης ό Β. δαπίί, ϋεΐΐα εοΐοπία άεί Οεπονεδί ίπ Οα1αί3, τόμ. 2, 

έν Τουρίνω, 1851, ό Α. Πασπάτης, Περί τοΰ έμπορίου τών Γενουηνσίων έν 

Κωνσταντινουπόλει, ό έν Κοονσταντινουπόλει Φιλολογικός Σύλλογος, τόμ. 6 

(1873), σελ. 138, τόμ. 7 (1874) σελ. 82 χέ. καί τόμ. 8 (1874) σελ. 152 κέ. 

Ο. Πεδίπιοηί, δπί ςπατίίετί άεί Οεπονεδί α Οοδίαπίΐποροΐί πεί δεεοίο 

XII, Οίοπιαίί Ηο'Πδίίεο άί Ατεΐιεοΐοομα, τόμ. 1 (1874). Σημειωτέα καί ή 

νεωτάτη μελέτη τοΰ δαπνα§·εί, Νοίεδ δπτ Ια εοΐοπίε §;εποίδε άε Ρετα, 

δ^τία, τόμ. 15 (1934), σελ. 252-275. 

Περί τής έν Κωνσταντινουπόλει παροικίας τών Βενετών έχομεν τήν 

ωραίαν εργασίαν τοΰ ΟΙι. ΌίεΙιΙ, Βα εοΐοηίε νέπίΐίεππε ά Οοπδίαπίί- 

πορίε α Ια ίίπ άπ XIV0 δίεοίε, Είπάεδ 6}'ζαπίίπεδ, έν Παρισίοις, 1905, 

σελ. 341- 375 (ένθα καί ή παίιαιοτέρα βιβλιογραφία). Μνημονευτέαι ακόμη 

καί αί έργασίαι τοΰ Μ. ΕοΒετίί, Κίεετοΐιε ίπίοτπο αΐΐα οοΐοπία νεπεζίαπα 

ίπ Οοδίαπίίποροΐί πεί δεο. XII, δετΐίίί ίπ οποτε άί Ο. Μαπίτοπί, έν 

Παδοΰη, 1932, σελ. 137- 147, καί τοΰ Η. Ρ. Βτοτνπ, ΤΙιε νεπείίαιΐδ απά 

ίΐιε νεηείί3ΐι Οπατίετ ίπ Οοπδίαπίίπορίε ίο ίΐιε εΐοδε οί ίΐιε ίτνεΐίίΐι 

€επίπτγ, ^οπτπ3.ί ο£ Ηίίΐΐεπίο δίαάίεδ, τόμ. 40 (1920) σελ. 68-88, 
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Μετά τάς γενικάς ταύτας παρατηρήσεις περί τής βιβλιογραφίας, σημειώ- 

νομεν καί τινας επί μέρους. 

Έν σελ. 10 άναφέρονται τά έργα του Ρε^οΐοΐίί καί του άα ϋζζαηο 

ά’νευ περισσοτέρων πληροφοριών. Οΐ δυο ούτοι συγγραφείς παρέχουν πλεί- 

στας ειδήσεις περί των συνθηκών, υπό τάς οποίας διεξήγετο τό εμπόριον 

τής Ανατολής. 

Σελ. 12 κέ. Κατά την συγγραφήν του περί λιμένων καί ορμών τής 

Κοινσταντινουπόλεως κεφαλαίων δεν Ιλήφ8ησαν ύπ’ ό'ψιν αί εργασίαι του 

Τΐι. Ργοο'ογ, δοπρίοΓβδ Οπ°ιηιιχη Οοη5ΐ:αη1:ίηοροΗΐ;αηαπιπι, έν Λιψία, 

1901, καί δΐιιάίοπ ζιιγ Τοροοταρίιίο Κοηδίαηίίηοροΐδ, Βγζ. Ζείΐδοΐιπίΐ:, 

τόμ. 14 (1905), 19 (1910) καί 21 (1912). 

Σελ. 13. Περί εμβόλων βλ. Α. Ν. Βερναρδάκη, Πόδεν τά βυζαντινά 

έμβολα (Έ8ν. Βιβλ. \Αρχ. *157α), καί Φ. Κουκουλέ, Μπολιάρις, Έπετ. Έταιρ. 

Βυζ. Σπουδών, τόμ. 3 (1926) σελ. 333-334. 

Σελ. 15. Πληροφορίας τινάς περί τής έν Γαλατά παροικίας τών Γενουα¬ 

τών παρέχουν οί περιηγηταί οί έπισκεφθέντες την Κωνσταντινούπολή (βλ. 

περί αυτών ΕΒοτδοΙΙ:, Οοηδίαηίΐηορίο Βγζαη1:πΐ0 οί ]03 νογα£·0ΐΐΓ5 άτι 

Ι^ναηΐ, έν Παρισίοις, 1919) λ Ιδιαιτέρως ένδιαφέρουσαι είναι αι ειδήσεις 

τοΰ Ισπανοί) Ροτό Ταίατ (1437 - 1438), περί του οποίου έγραψαν τελευταίως 

ό Οΐι. Βίοΐιΐ, ϋη νογα£0ΐΐΓ Εδρα§·ηο1 α Οοηδίαηίίηορίο αιι XV6 δίέοίε, 

Μέ1αη§;€δ ΟΙοίζ, τόμ. Α", έν Παρισίοις, 1932, καί ό Α. ναδίϋθν, Ρετό 

Ταίιιτ 3. δραηϊδίι ίτανβΙοΓ, έν Βγζαηίίοη, τόμ. 7 (1932) σελ. 75-122. 

Ό περιηγητής οΰτος γράφει τά εξής (σελ. 182): «Α Ια ραιτΐε άε οοηίχα 

Ρετα Οδίά ηη γποΙΙθ ΓθοΙιο ά τηαηο, άο Ιοδ ηανίοδ δβ αΐαη, έ ροτ αΐΐί 

βηΐτα α^ηα δαίαάα ςιι© νά ά ΓΟδροβίτ ά ιιη τίο ςιιο βηίτα ροτ αΐΐί 0η Ια 

ηιατ; έ Άγ ίαηίο όο αΐΐί ά Ρότα ςιιαηίο Ιΐτατά ιιη οηότβ όοδ νες65 ηηα 

ριεάτα; έ ριιοδίο ςρο Ιοδ ηανίοδ ναπ ά Ρότα ά ίαζατ δαδ πιοΓοαάιιπαδ 
οοη Ιοδ Οίηονοδθδ, ρπηιοτο ίαζεη δαίνα ά Οοηδίαηΐίηορίε, έ ραοαη 

9Ϊ6Γ10 Ιπβυίο, έ άαπ Ια ] αδικία οπηιίηαΐ βδ άβ Οοηδίαηίϊηορία οοη Ρότα 
έ ίοάα δα Ιιογγε». 

Έν σελ. 18-19 άναγινώσκομεν: «Βενιαμίν Τουντέλας ύπελόγιζε τό 

ημερήσιον εισόδημα μόνον τής Κωνσταντινουπόλεως εις 20.000 χρυσά φλο¬ 

ρίνια, δηλαδή δέκα δισεκατομμύρια σημερη ών δραχμών ετησίους». Πρόκειται 

προφανώς περί λάθους. Ή έτησία πρόσοδος, περί ή; όμιλεΐ ο Βενιαμίν ό έκ 

'Γουδέλης (νογα§;0δ άο Ββη]αηιίπ άο Τιιάοΐΐο αιιίοιιτ άα ηιοηάο οοιη- 

ηΐ0ηοέ 1’αη 1173, έν Παρισίοις 1830, σελ. 24-25), ανέρχεται εις βυζαντινά 

1 Πρβλ καί τάς νεωτέρα; εργασίας τοΰ Ε. Ε,Οδδϊ, ΟίΐΙ&ίΒ. 6 ί §εο§τίΐ£ϊ ΤηγοΗϊ, δίιιά) 

ΐύζ&πάηί, τόμ. 2 (1927), σελ. 67-74 καί τοΰ Ο. ΟογοΙ», Βε νεόιιίε άί Οοδίαηίίηοροΐΐ 

(Π ΟπδΙοίοΓο Βηοηοΐεΐηαοαίΐ, αυτόθι, τόμ. 3 (1931), σελ. 247-279· 
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νομίσματα χρυσά, (διότι περί νομισμάτων βυζαντινών πρόκειται) 7,300.000. 

Ύπολογίζοντες τήν εσωτερικήν αξίαν τοΰ νομίσματος εις φράγκα χρυσά 14, 

θά έχοιμεν 102.200.000 φράγκα χρυσά, ήτοι δραχμάς σημερινός περίπου 

3.570.000.000. Σημειωτέον οτι, κατά τάς πληροφορίας τοΰ Χρονικού τοΰ 

Ραόηΐρΐιιΐδ όο Οθ££0δ1ια11 (Οΐιτοπίοοη Αη^ΐΐοαηιιηι, Κ0πιπι ΒπΙαηηί- 

οαππη Μεόπ Αονί δοπρίοτοδ, έν Λονδίνω, 1875, σελ. 150) ή ήμερησία 

πρόσοδος τοΰ αύτοκράτορος τοΰ Βυζαντίου άνήρχετο, κατά τούς χρόνους τής 

τετάρτης σταυροφορίας, εις τριάκοντα χιλιάδας ύπέρπυρα. 

Περί τών σχέσεων τοΰ Βυζαντίου μετά τών Έώσων καί τής ρωσικής έν 

Κωνσταντινουπόλει παροικίας δεν σημειώνει τίποτε 6 συγγραφεύς. Είναι 

γνωστόν οτι αί πα?.αιότεραι έμπορικαί συνθήκαι τών Βυζαντινών μετά τών 

'Ρώσων τάς οποίας διέσαισε, τό Χρονικόν τοΰ Ψευδό - Νέστορος (βλ. προχεί¬ 

ρους Ε. Εέ£0Γ, Εεδ αηοΐ0ηιΐ0δ οίνίΐϊδαΐίοπδ δ!αν0δ, σελ. 62-65), είναι τών 

ετών 911 καί 944. Ή παροικία τών 'Ρώσοον εύρίσκετο εις τήν συνοικίαν 

τοΰ 'Αγίου Μάμαντος. Πρβλ. Ρατ^οίτο, Βαίπΐ-Μαηιαδ Ιο ηααΓίίβτ 005 

Ριΐδδ0δ α Οοπδίαηίΐηορίο, Εοΐιοδ <ΓΟπ0η{;, τόμ. 11 (1908), σελ. 203-210. 

Α. ναδίΐίον, Εοοηοηιϊο τοίαΐίοηδ βοΙννβοπ ΒγζαηΙ:ίιιηι αηά ο!ά Ριΐδδΐα, 

^ητηαΐ ο£ οοοηοηιΐο αηά ίηΐδΐηοδδ 1ιίδί:οΓγ, τόμ. 4 (1931-1932), σελ. 314-334. 

ΔΙΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 

βε;ιπ Ουϋο/'5, Εε ΡτεαηώηΙε είεχ ΟίβΙδιηεχ δγζαηίΐηχ βηχψι ’ά Ια βη άη 

XIΪΡ ήεοΐε. Εεοίε ΝαΗοηαΙε άεα Ο/ιατΙεχ, Ροεϋίοη άε5 1/ιεεεχ χοα/ε- 

ηιιεχ βατ Ιεχ εΐενεχ άε Ια βτοιηοίίοη <ίε 1036 βοητ οΜεηίτ Ιε άίβίδνιε 

(ί’ατεΐιίνίχίε βαίεοοταβίιβ. Νο°εηΙ-Ρε- Ροίτοη, 1936, σελ. 27- 35. 

Κατά τήν κρατούσαν παρά τή ΕοοΙθ 00δ ΟΒατίΟδ τών Παρισίων 

συνήθειαν, ό κ. ΟιιΒοίδ έδημοσίευσε περίληψιν μακράς καί λεπτομερούς 

έργασίας του περί τών προοιμίων τών βυζαντινών έγγραφων, τήν οποίαν 

ύπέβαλεν εις τήν είρημένην σχολήν ώς εναίσιμον διατριβήν. 

Τό θέμα, τό οποίον πραγματεύεται ό συγγραφεύς, είναι έκ τόον μάλλον 

προοτοτύπουν τής κατά τά τελευταία έτη διά νέων εργασιών προαχθείσης 

Διπλωματικής τών Βυζαντινών. Ό κ. ϋαΒοίδ διαιρεί τήν διατριβήν του εις 

τρία μεγάλα μέρη, τών οποίων προτάσσει Εισαγωγήν περί τής βυζαντινής 

Διπλωματικής έν γένει. Τό πρώτον μέρος άφιεροΰται εις τήν μελέτην τής 

φύσεως τοΰ προοιμίου τοΰ βυζαντινού εγγράφου. Έν τώ δευτέρω μέρει 

γίνεται λόγος περί τοΰ περιεχομένου καί τής μορφής τών προοιμίων, ιδία 

περί τής εκλογής τών θεμάτων, περί τοΰ τρόπον τής εκθέσεως καί τών πηγών, 
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της γλώσσης καί γενικώτερον περί του ύφους αυτών. Έν τφ τρίτφ μέρει 
εξετάζεται ή ιστορία του προοιμίου μέχρι του έτους 1282. 

Δεν είναι βεβαίως δυνατόν νά κρίνωμεν την όλην εργασίαν από την 

δημοσιευομένην συντομωτάτην περίληψιν. Ό κ. ΠιιΒοίδ, του οποίου γνωρί- 

ζομεν καλώς την μεθοδικοτητα και την αρτιαν φιλολογικήν παρασκευήν, 

είργάσθη εν τή ΕοοΙθ άεε Η&ιιίεε Είιιάεε παρά τή καθηγητρία Δεσπ. 

Οεππ&ίηε Βουΐΐίοτά καί ειχεν εις την διάθεσίν του τάς φωτογραφίας τών 
ύπ’ αυτής έκδιδομένων εγγράφων τής Λαύρας. 

Δεν γνωρίζομεν διατι ό συγγραφεύς σταματά την μελέτην τής ιστορίας 

του προοιμίου εις τό έτος 1282. Είναι αληθές δτι μετά τον θάνατον Μιχαήλ 

του Η', κυρίως δμως μετά τον θάνατον του διαδόχου του "Ανδρονίκου του 

Β , τά προοίμια τών χρυσοβοΰλλων γίνονται πτωχότερα. Νομίζομεν δμως 

δτι ή τελευταία αυτή περίοδος τής παρακμής έπρεπε νά τύχη λεπτομερούς 

ερευνης. Δια τούτο εκφράςομεν τήν ευχήν, δπως κατά τήν έκδοσιν τής πραγ¬ 

ματείας του ό φίλος κ. ϋιιόοίε πρόσθεση καί τελευταΐον κεφάλαιον περί τού 
προοιμίου μέχρι τού έτους 1453. 

ΔΙΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 

Αντωνίου Σιγάλα, 'Ιστορία τής 'Ελληνικής γραφής, θεοσαλονίκη 1034 

Σελ. 327 + VI. 

Υπό τον ανωτέρω τίτλον ό έν τφ Πανεπιστημίου τής Θεσσαλονίκης 

καθηγητής τής παπυρολογίας καί παλαιογραφίας κ. Αντώνιος Σιγάλας μάς 

δίδει εις 327 σελίδας τήν ιστορίαν τής γραφής μας από τών αρχών αυτής 

μέχρι τού ΙΕ'. αίώνος, τού αϊώνος τής τυπογραφίας. 

Παιδαγωγικώτατα καί μεθοδικώτατα ό συγγραφεύς εισάγει τον ανα¬ 

γνώστην εις τό κύριον θέμα αρχίζουν από τήν γένεσιν τής γραφής καί τούς 

προδρόμους της εις τήν κοινωνικήν ζωήν τών πρωτογόνων ανθρώπων — 

πρωτόγονα σχεδιάσματα, συνθηματικά σημεία, μαγικά σύμβολα, ιδεογραφία, 

φωνητική γραφή — εξετάζουν δέ λεπτομερούς τήν Ελληνικήν γραφήν καθ’ δλας 

τας φάσεις τής μακράς ιστορίας της και έξαντλών από πάσης άπόψεως τό 

θέμα του, μάς δίδει έν τέλει δύο παραρτήματα. Εις τό πρώτον παρέχει συμ- 

πληρουτικάς πληροφορίας περί όλων τών γραπτών παραστάσεων καί συστη¬ 

μάτων, τά οποία έγιναν αναγκαία εις τήν γραπτήν έκδήλωσιν τών Έλλή- 

νων βραχυγραφία, στενογραφικά συστήματα, κρυπτογραφικά, σημεία τής 

στίξεως καί τού τονισμού, αριθμητικά σύμβολα, αρχικά γράμματα κ.τ.λ. Εις 

το δεύτερον ομιλεί εκτενεστερον δια τά συριστικά σάδε καί σάμεχ. Πίναξ 
λέξεων καί πραγμάτων συμπληρώνει τό βιβλίον. 

Βιβλιοκρισία. 509 

Διά πρώιην φοράν έχομεν Ελληνικήν παλαιογραφίαν γραφείσαν υπό 

Έλληνος με τόσην αγάπην καί τοιαύτην γνώοιν τής έξελίξεους τής γραφής μας. 

"Ο,τι είχεν 6 "Ελλην αναγνώστης μέχρι τούδε ν’ άναγνουοη Ελληνιστί ήτο 

ή παλαιογραφία τού Θόμψων, ή μεταφρασθείσα του 1003 υπό τού αειμνήστου 

Σπυρίδωνος Λάμπρου. Μετ’ αυτήν τό νέον εργον συ μ πληροί σπουΟαιοτάτην 

έλλειψιν εις τήν Ελληνικήν βιβλιογραφίαν περί θέματος τόσον ένδιαφέρον- 

τος καί τόσον ολίγον γνωστού όχι μόνον είς τούς περισσοτέρους, αλλά καί εις 

τούς φιλολώγους μας ακόμη. Μία καθαρεύουσα ομαλή καί άρκετά απλή πολ- 

λαίκις καί μεγάλη σαφήνεια είς τάς εκφράσεις καθιστούν τό πολυπλοκώτατον 

αυτό θέμα προσιτόν καί είς τον άμύητον ακόμη αναγνώστην. Επιτυχέστατοι 

είναι οί όροι καλλιγραφική γραφή, δημοτική, επίσημος κ ά., διότι άνταποκρί- 

νονται τελείως είς τούς ρυθμούς τής γραφής, εΐ; τούς οποίους αφορούν. 

’Ίσως ή χωριστή καί αυτοτελής έξέτασις έκαστου ρυθμού γραφής από 

•; · τής έμφανίσεώς του μέχρι τών τελευταίων χρονικών ορίων τά όποια θέτει τό 

σύγγραμμα ή μέχρι τής έξαφανίσεως τού ρυθμού, ανεξαρτήτως τών συγχρό¬ 

νων του ρυθμών, νά είναι ολίγον κουραστική διά τον νεαρόν μελετητήν. Σκο- 

πιμώτερον θά ήτο, ίσως, νά τού έδίδετο μία έπισκόπησις όλ,ων τών συγχρό¬ 

νων μορφών τής γραφής καί τής παραλλήλου διαμορφώσεοος των, δπως τάς 

έδημιούργησε καί τάς έπλασεν ή πολυποίκιλος ζωή καί δπως τάς αντιλαμβά¬ 

νεται είς τήν συνύπαρξίν των καί είς τήν άλληλεπίδρασίν τιον ό ερευνητής. 

·&> Τό μεθοδικόν έν τούτοις αυτό ζήτημα δεν έχει σπουδαίαν σημασίαν διά τήν 

άδιαφιλονίκητον αξίαν τού βιβλίου καί τήν αναγκαιότητά του διά τον νεα¬ 

ρόν σπουδαστήν. 

Τό έργον τού κ. Σιγάλα πλουσιώτατον είς εικόνας, αί όποΐαι αισθητο¬ 

ί ποιούν καί συμπληρώνουν τό κείμενον — είναι 244, πλήν τών άφθονων 

τύπων γραμμάτων, σημείων καί συμβόλων στοιχειοθέτη μενών έντός τού κει¬ 

μένου— αποτελεί σπουδαιότατον βοήθημα διά τον φοιτητήν καί διά πάντα 

μελετητήν γενικώς- πρέπει μόνον ό νεαρός άναγνόίστης νά προσέξη νά μή 

λάβη ως πρότυπα ενός ρυθμού γραφής καί μιας εποχής της τούς ολίγους 

έξ έκάστης κώδικας — άφθονωτέρους άλλως τε παντός παρομοίου συγγράμ¬ 

ματος— τούς παρεχομένους ως δείγματα. Πρέπει νά μή διαφεύγη ποτέ τήν 

προσοχήν τού μελετητοΰ ό έπηρεασμύς τής γραφής μας από διαφόρους ψυχο¬ 

λογικούς παράγοντας, ατομικούς ή καί ομαδικούς, οί οποίοι, λόγφ τού προο¬ 

ρισμού τού κρινομένου βιβλίου, τονίζονται όλιγώτερον. Ή ατομική ϊδιορ- 

«3» ρυθμία άφίνει βαθεΐαν τήν σφραγίδά της είς τήν γραφήν μας καί είναι 

δυνατόν, άν από μίαν πολπιγράφον εποχήν σωθούν ολίγα δείγματα γραφής, 

νά παραπλιανηθή ό αρχάριος μελετητής ενός τόσον πολύπλοκου θέματος. ”Ας 

μή λησμονή δμως δτι καί αί πραγματικότητες τών διαφόρων εποχών, αί όποΐαι 

μάς δίδονται μόνον είς μερικά ράκη από τά σωζόμενα λείψανα τών έπιδρά- 

σεών των, είναι συνήθως πολά) ίσχυρότεραι από τήν καλαισθητικήν βούλησιν 

•V- 
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ενός ατόμου, ή οποία πάλιν δεν είναι ποτέ ελεύθερα και ανεξάρτητος. ’Άν 

ό ’Άλδος Μανοΰτιος λ. χ. παρέλαβε τούς συγχρόνους του χειρογράφους τύπους 

των γραμμάτων διά τά τυπογραφικά του στοιχεία, αυτό οφείλεται εις την 

κοινιυνικήν σκοπιμότητα τής γραφής και του τύπου, όπως ακριβώς καί ήμεϊς 

σήμερον διατηροΰμεν τά μικρά μας γράμματα, παρ’ δλον ότι τά κεφαλαία 

είναι πολύ συμμετρικώτερα καί άπλούστερα, τούτο δε, διά νά άναγινώσκωνται 

εύκολώτερον τά έντυπά μας. 

5Άς έχη ωσαύτως ύπ’ δ'ψιν του ό νεαρός σπουδαστής ότι πολλαί παρεκ¬ 

κλίσεις από τού κανόνος και πολλαί κατά τό φαινόμενου τάσεις παρακμής 

είναι συχνότατα οΐ αντικατοπτρισμοί μιας ατομικής κάποτε ιδιορρυθμίας καί 

εξελίξεως ή καί μιας νέας ομαδικής κατευθύνσεως, ήτις έχει την σφραγίδα 

τής ανησυχίας καί τής μή ΐκανοποιήσεως. Ίσως μάλιστα μία άσχημος καί 

ήμελημένη γραφή, ή οποία βέβαια απέχει τής γαλήνης καί κομψότητος τής 

μικρογραμμάτου λ.χ. τού 10ου αιώνος, νά σημαίνη εσωτερικήν επανάστασιν 

καί άνάτασιν τού γραφέως ή έκδηλον επίδρασιν επί τής γραφής του τού 

πνεύματος τής εποχής του. 

Αί πολιτικαί συνθήκαι, οί όροι πολιτισμού καί αί διάφοροι εσωτερικά! 

καί εξωτερικά! περιπέτειαι ενός λαού, αί όποΐαι έχουσιν άμεσον καί έμμεσον 

σχέσιν μέ πάσαν εκδήλωσίν του, παρουσιάζονται εις πολλάς περιπτώσεις 

ενταύθα μέ μεγάλην ένάργειαν καί ως σημαντικοί παράγοντες τής εξελίξεως 

τής γραφής μας καί των διαφόρων της ρυθμών, οί όποιοι έδημιουργήθησαν 

άναλόγως μέ τήν χρήσίν των καί μέ τά υλικά τής γραφής. Ό δέ κ. Σιγάλας 

δίδει τόσον πλούσιον καί τόσον ποικίλον είκονογραφικόν υλικόν εις τον ανα¬ 

γνώστην του, ώστε νά τού γεννώνται προβλήματα σχετικά μέ τά φαινόμενα 

αυτά καί νά τον βοηθούν νά συνεχίζη μόνος του τήν όλοκλήρωσιν καί τήν 

τοποθέτησιν τής γραφής μιας εποχής εντός τού πλαισίου τής παραλλήλους 

βαινούσης ζωής καί-κινήσεως τού πολιτισμού καί τών πνευμάτων. 

Καί διά νά έπανέλθω εις τό κρινόμενον βιβλίον, λέγω οτι ιδιαιτέρως 

πρέπει νά έξάρη τις τήν πλούσιον καί εξαντλητικήν σχεδόν βιβλιογραφίαν, 

ήτις συνοδεύει έκαστον κεφάλαιον, απαραίτητον καί πολύτιμον συμπλήρωμα 

παντός αρτίου επιστημονικού έργου. Καί τοιούτο πράγματι είναι τό σύγ¬ 

γραμμα τού κ. Ά. Σιγάλα, ό όποιος μέ μεγάλην έμβρίθειαν καί τήν αυτο¬ 

νόητον διά τον αληθινόν επιστήμονα ευσυνειδησίαν, κατορθώνει μέ τόσον 

πλούσιον υλικόν εις εικόνας, πολλαί τών οποίων είναι ανέκδοτοι, νά μάς 

δώση τήν ιστορίαν τής γραφής μας συνοδεύων αυτήν μέ πάσαν προεισαγω¬ 

γικήν ή συμπληρωτικήν γνώσιν. 

’Άς εύχηθώμεν νά δοθή εις τον συγγραφέα ό άπαιτούμενος καιρός, διά 

νά μάς δώση τήν συνέχειαν τής γραφής μας από τού σημείου ένθα σταματά 

τό έργον του μέχρι σήμερον, έργον έξ ίσου δύσκολον, δυσκολώτερον ίσως 

από ο,τι νομίζεται. Μόνον όστις έπεχείρησεν έστω καί έκτύπωσιν έργου παρο» 
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μοίου μέ τό τού κ. Σιγάλα δύναται νά εκτίμηση τήν αντοχήν, τήν αγάπην 

καί τήν επιμονήν, ήτις χρειάζεται, ίνα ύπερνι.κηθούν αί σχετικαί δυσκολίαι. 

Παρ’ όλα αυτά, ελπίζομεν ότι ό ακάματος συγγραφεύς δεν θά βραδύνη νά 

μάς διόση τήν τόσον επιθυμητήν από τήν επιστήμην καί τά πράγματα συνε¬ 

χείαν τού έργου, τό όποιον άνέλαβεν. 

Μ. ΑΜΑΡΙΩΤΟΥ 

Μίοΐιααΐίε Ρςβίϋ 8οη'ρία Μίηονα, τηαξηανι βατίειη αάΐηιχ ίηεάιία. Εά. 

Εά. Κητίζ, εχ χεάιεάίΛ ετη$ τη Ιηεενι ειηίήΐ Ετ. ΌτεχΙ. ΥοΙ. I 

Οταίάοηεζ εί ΏΕζβτίαΕοιιεχ. Μϊίαιιο, « Υτία ε Ρειιεΐετο», 1936. 

Σελ. XIX + ό 14. « ΟτΜ$ Ιϊοιηαηηχ* Ν° 5. 

Τήν σημασίαν, ήν έχει ή πολυσχιδής προσωπικότης τού Ψελλοΰ διά 

τήν πνευματικήν έξέλιξιν τού Βυζαντίου κατά τον 11. αιώνα, γνωρίζουν όλοι 

οί Βυζαντινολόγοι. “Ολοι όμα)ς δέν γνωρίζουν, ότι μεγάλον μέρος από τήν 

συγγραφικήν του παραγωγήν παραμένει ακόμη ανέκδοτον ή (πράγμα δπερ δέν 

διαφέρει πολύ) έχει έχδοθή εις απόμερα δημοσιεύματα. Ίσως πολλοί θά 

μάθουν διά πρώτην φοράν από τό προκείμενον βιβλίον καί τήν ύπαρξιν 

ακόμη αρκετών άξιολόγων συγγραμμάτων περιεχομένων εις αυτό. Διά τούτο 

αποτελεί σημαντικήν συμβολήν εις τά βυζανανά γράμματα ή έκδοσις τού 

τόμου αυτού, περιέχοντος 52, όλα κατά τό πλεΐστον ανέκδοτα, μικρά έργα 

τού Ψελλοΰ, τυπωμένα μέ φιλοκαλίαν καί ακρίβειαν, πού τιμούν αληθινά 

τον ιταλικόν εκδοτικόν οίκον, ό όποιος τήν άνέλαβε. 

Τό ότι από φιλολογικής άπόψεως ή έκδοσις θά ή τον άρτιωτάτη, περί 

τούτου επαρκή έγγύησιν παρέχει ή προσωπικότης τού ΚυιΤζ, άνδρός κατέ- 

χοντος τήν ελληνικήν γλώσσαν όσον ολίγοι, προικισμένου μέ μαντικήν πολ- 

λάκις εύρετικότητα εις τήν κριτικήν τού κειμένου, προσενεγκόντος δέ εις τήν 

μελέτην τού Ψελλού — άρκεΐ ν’ αναφέρω τάς λαμπράς διορθώσεις του εις τό 

ιστορικόν έργον — σημαντικάς υπηρεσίας. Ό θάνατός του (τό 1925) τον 

έστέρησε τήν εύχαρίστησιν νά έκδώση εις φώς ό ίδιος τήν συλλογήν αυτήν τών 

ελασσονών συγγραφών τού Ψελλού, εις τήν οποίαν έτη πολλά εϊργάζετο— 

καί έστέρησε γενικώς τήν βυζαντινολογίαν έπιφανεστάτου καί χρησιμωτάτου 

εργάτου διά τήν εποχήν μας, εποχήν σχετικής αδιαφορίας διά τό καθαρώς 

φιλολογικόν μέρος τού έργου της. Άλλ’ είν’ ευιύχημα, ότι τά κατάλοιπά του 

έπεσαν εις χείρας ικανά:, τού γνωστού καί από άλλας βυζαντινός εκδόσεις Φρ. 

Βτεχΐ, ό όποιος μέ άφοσίιοσιν καί λεπτότητα έφερεν εις πέρας τό έργον τού 

έκδοτου άντιβαλών έκ νέου πολλάκις τάς φωτογραφίας τών χειρογράφων, 
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προσθέσας άξ ιολόγους διορθώσεις εις τό κείμενον του ΚηΠζ} (πολλάς εΐς τα 

προλεγόμενα μόνον) καί συντάξας πολυτιμότατους πίνακας λέξεων, πραγμάτων, 
χωρίων καί γραμματικών φαινομένων. 

, Εϊς τΨ άποκατάστασιν τοΰ κειμένου βεβαίως θά είχε κανείς νά πρόσθεση 
αρκετας συμβολάς, άλλα θά ήσαν — έφ’όσον δεν εΰρεθοΰν νέα χειρόγραφα— 

οχι τοσον σημαντικοί. Πολύ σημαντικώτερον είναι τό άπομένον εργον τής 

ιστορικής καί φιλολογικής ερμηνείας-είναι κρίμα μάλιστα ότι αί σπουδαιό- 

ταται ιστορικοί καί χρονολογικοί σημειώσεις τοΰ ΌγοχΙ ετυπώθησαν εις τό 

τέλος, ώστε νά^ διαφεύγουν εύκόλως την προσοχήν, καί είναι τόσον δλίγαι. 

Οπωσδήποτε τό ^ θεμέλιον διά την ερμηνείαν ετέθη, καί ετέθη κατά τον 

καλύτερον δυνατόν τρόπον. Μόνον ή απουσία περιγραφής λεπτομερούς των 

χρησιμοποιηθέντων κωδίκων καί ενός απολογισμού περί των κριτηρίων, επί 

τη βάσει των οποίων έγινεν ή περισυλλογή των δημοσιευόμενων συγγραμ¬ 

μάτων, ίσως καί ενός καταλόγου όλων τών κατεσπαρμένων εδώ καί εκεί 

ελασσονών συγγραφών τού Ψελλού, μαρτυρεί κατά τρόπον αίσθητότερον 

κάπως, όπ πρόκειται περί εκδόσεως μεταθανάτιου, εις την οποίαν ή εύλά- 

βεια τού δημοσιεΰσαντος επέβαλλε σοβαρούς περιορισμούς. 

Εις βασιλικά πρόσωπα άναφέρονται δέκα κείμενα, εκ τών οποίων τά 

πέντε είναι πανηγυρικοί λόγοι εκφωνηθέντες εϊς τάς επισήμους συγκεντρώσεις 

τής αυλής καί γεγραμμένοι κατά τό συνηθες εΐς τούς Βυζαντινούς ρήτορας 

πομπώδες καί υπερβολικόν ύφος, τό όποιον προβάλλει ακόμη ύπερβολικώ- 

τερον εϊς τούς γνωρίζοντας από τό ιστορικόν έργον τού Ψελλού την άληθι- 

νην περί τών εξυμνούμενων γνώμην τού συγγραφέως. Αλλά τό ύφος αυτό 

δεν πρέπει να μάς ένοχλή· είναι κάτι συμβατικόν καί άνήκεν εΐς την εθιμο¬ 

τυπίαν τής αυλής. Καί ώς ΐστορικαί πηγαί ακόμη είναι δυνατόν παρόμοιοι 

λόγοι νά χρησιμεύσουν όχι μόνον διότι πολλάκις αί άλλαι πηγαί είναι ίσχναί 

και παραλείπουν άμνημόνευτα πολλά γεγονότα, τά οποία αναφέρει η ύποδη- 

λώνει μάλλον ό^έγκωμιαστής, άλλα καί διότι βοηθούν τον έρμηνευτήν, άρκεΐ 

να εχη εξασκηθή νά άναγινώσκη κάτω από τάς γραμμάς καί νά προσεχή όχι 

μονον τό τί λέγει καί πώς τό λέγει 6 έγκωμιασιής, αλλά καί τί παραλείπει, 

ν αναπαραστήση τό πνεύμα τής διακυβερνήσεως ενός μονάρχου, τό ιδεώ¬ 

δες προς το όποιον έτεινεν ή ήθελε νά θεωρήται δτι τείνει κατά τάς ένεργείας 

του, την εκαστοτε ατμόσφαιραν τοΰ Παλατιού, δπως εμφανίζεται κεκαθαρ- 

μενη, φωτεινή καί έξιδανικευμενη εΐς τήν επίσημον ιστορίαν τού κράτους. 

Και είναι γνωστόν, δτι ή επίσημος (καί παραποιημένη έστω) έκδοχή τής 

πάτριου η τής συγχρόνου ιστορίας επιτρέπει συμπεράσματα σημαντικά περί 
τού ήθους μιας εποχής ή ενός καθεστώτος. 

’Από τούς πανηγυρικούς ό κενώτερος είναι ό εΐς τήν αύτοκράτειραν 

(θεοδώραν σ. 1-5, όταν αυτή καί μόνη εβασίλευεν (1054-57)· άλλωστε καί ή 
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Θεοδώρα ήτο κενή καί άσημος ύπαρξις, στείρα καί πνευματικούς καί ψυχι- 

κώς. Ούτω διαισθάνεται κανείς τό μεφιστοφελικόν χαμόγελον τοΰ πανηγυρι- 

στοΰ, 6ταν ισχυρίζεται, δτι εκείνης ή βασιλεία άνέτρεψε τήν ήσιόδειον σειράν 

τών γενεών καί οτ’ οί αιώνες προχωρούν τώρα κατ’ανιούσαν γραμμήν μέχρι 

τού παρόντος, τό οποίον άποτε?^εΐ τον χρυσούν αιώνα. 

Πλουσιώτεροι εΐς περιεχόμενον καί θερμότεροι εΐς τον τόνον—διότι καί 

ό συγγραφεύς προσωπικωτέρους είχε δεσμούς—είναι οί τρεις λόγοι εΐς τον 

Κωσταντΐνον Μονομάχον σ. 6 - 37, εΐς τούς οποίους έξαίρεται ιδιαιτέρως 

ή φιλανθρωπία, ή κοινωνική πρόνοια, τό ενδιαφέρον υπέρ τών γραμμάτων 

καί τών τεχνών, ή δημοκρατικότης τοΰ περιέργου αυτού βασιλέως, ό όποιος 

ήτο βεβαίως άρκετά νωχελής ή ώστε νά κατέχη έπαξίως τον θρόνον εΐς τοιαύ- 

τας στιγμάς, ώς άνθρωπος δμως κερδίζει πολύ, καί εΐς εκτίμησιν καί εΐς άγά- 

πην, δσον τον γνωρίζεις περισσότερον. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν οί 

446 ιαμβικοί στίχοι, τούς οποίους έγραψεν ό Ψελλός διά νά θρηνήση καί νά 

εξύμνηση τήν ερωμένην τού Μονομάχου, τήν Σκλήραΐναν, σ. 190-205, τής 

οποίας τόσον ώραΐον χαρακτηρισμόν μάς έδωσεν εις τό ιστορικόν του έργον^ 

Τό εγκώμιο ν τών αρετών της είναι βέβαια τυπικόν, αλλά γνωρίζομεν ημείς 

— καί τό αΐσθανόμεθα καί κάτω ακόμη άπό τάς ύπερβολάς τού στιχοπλόκου — 

δτι ό Ψελλός έθαύμαζε τήν ώραιοτάτην καί δυνατήν αυτήν γυναίκα, ή οποία 

έκυριάρχησε έτη πολλά έν μέσω τής άνωτέρας κοινωνίας τού Βυζαντίου. 

Όφθαλμός αύτω (τώ βασιλεΐ), φως υπήρχες ήδΰνον, 

ζωή, πνοή, τά πάντα, δόξα καί κράτος, 

όρωμένη, λάλουσα καί κινουμένη· 

παρήν γάρ έν σοί κάλλος, ήθος καί χάρις· 

καί γλυκύ της έμψυχος ήνθει σή φύσει- 

καί πας βλέπω ν σε μή θέλων έμειδία, 

ώσπερ τίνος χάριτος έμπεπλησμένος· 

καί χεΐρα κινών, άλλ’ όμού καί καρδίαν 

«’Άμεμπτος» είπεν «ός ποθεί τήν σήν θέαν». 

Περίεργοι είναι οί Στίχοι εΐς τον Κομνηνόν λεγόντων τινών 

ώς εν τώ Αυγούστω μηνί τελευτά σ. 45-48, εΐς τούς οποίους ό Ψελ¬ 

λός, άναφερόμένος εΐς διαψευσθεΐσαν προφητείαν, εξυμνεί τον βασιλέα Ίσαά- 

κιον τον Α'. καί συνιστά μάλιστα εΐς τον σκληραγωγημένον καί λιτοδίαιτον 

αυτόν στρατιωτικόν νά μιήν υποβάλλεται εις υπερβολικούς κόπους, άλλά νά 

φροντίζη καί υπέρ τής ψυχαγωγίας του: 

Μέριζε σαυτόν έν ροπαΐς έναντίαις, 

ύπνοις, πυνοις κόποις τε καί θυμηδίαις. 

Ούκ ήσθα χαλκούς, ού σίδηρους τήν φύσιν, 

μισεί δ’ ό Χριστός τάς άγαν προθυμίας... 

Επετηρις Εταιρειλε Βυζλντ. Σπουδον, ίτος ΙΒ'. 33 
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Ανυπόμονος εκείνος ζητεί ολα του κράτους τά κακά νά τά διόρθωση ταχέως 

και άποτόμως, και ό Ψελλός μέ την πείραν τοΰ αύλικοϋ, την όλεθρίαν πείραν, 

του συνιστά: 

Ού σήμερον γάρ, άλλα πολλούς είς χρόνους 
εις τάξιν άξεις την κακήν αταξίαν. 

Γνωρίζομεν ημείς, οτι ό Ίσαάκιος δεν ύπέμεινεν επί πολύ- αηδιασμένος από 

τάς ραδιουργίας, την γραφειοκρατίαν καί την οϊκτράν τΰφλωσιν των παλατια- 

νών, άπεσύρθη από την εξουσίαν καί Ιζήτησε τής ψυχής του τουλάχιστον την 
ειρήνην καί την καθαρότητα νά περισώση. 

Μέ την δυνασιείαν τοΰ Δούκα ό Ψελλός είχεν ιδιαιτέρους δεσμούς, ήδύ- 

ναιο δέ να έλπίζη ό άνθρωπος αυτός, ό όποιος άντεποιεΐτο του φιλοσόφου 

τόν τίτλον καί δεν ήτο παρά εις ρήτωρ, όπως όλοι οί Βυζαντινοί, ότι μέ την 

άνοδον τοΰ Μιχαήλ Δούκα μετέβαλλεν εις πραγματικότητα τό ιδεώδες αίτημα 

των φιλοσόφων, ν’ άνέλθη είς τόν θρόνον ήγεμών Υιδικώς προς τοΰιο κατά 

τής φιλοσοφίας τά διδάγματα παιδαγωγηθείς—οίχτράν, ώς άπεδείχθη, πρα¬ 

γματικότητα. Ενώπιον τοΰ Κωσταντίνου Δούκα, παρόντων καί των μικρών 

πριγκίπων, εξεφωνήθη, έξ αφορμής ενός «τροπαίου» κατά βαρβάρων, τό 

όποιον δεν ή μπορώ νά καθορίσω άκριβέστερον, αλλά τό όποιον ασφαλώς 

δέν έχει τήν σημασίαν ήν τοΰ αποδίδει ό Ψελλός, ή έν σ. 38-41 δημοσιευό¬ 

μενη προσφώνησις. Ένφ τό κείμενον τό οποίον ακολουθεί σ. 42-44, ΓΓ ρ ο ά¬ 

φωνη ματικός προς τον κυρ Μιχαήλ τόν Δούκαν, άναφέρεται 
εις προσωπικόν ζητημα τοΰ Ψελλοΰ' ό ομιλητής πανηγυρίζει τήν άποκατά- 

στασιν τής εύνοιας τοΰ αύτοκράτορος, τήν οποίαν διετάραξαν κακόβουλοι 

συκοφαντ ίαι. Πολύ ωραιότερος καί πλουσιώτερος είς ειδήσεις είναι ό Έ πί¬ 

τα φ ι ο ς ε ί ς Ειρήνην Κ α ι σ ά ρ ι σ σ α ν, τήν έκ Παφλαγονίας σύζυγον 

τοΰ Καίσαρος Ίωάννου τοΰ Δούκα, αδελφού τοΰ βασιλέως Κωσταντίνου 
σ. 155 - 189. 

Γό σύντομον έκ 17 στίχων ποίημα σ. 49 απευθύνεται βεβαίως προς ένα 

βασιλέα, οστις μόλις είχε καταλάβει η εξασφαλίσει τόν θρόνον απαλλαγείς 

από ώρισμένους κινδύνους (πιθανώς τόν Μονομάχον), καί δέν αποκλείεται 

νά έγραφη από τόν Ψελλον, άλλ έγράφη πάντως διά λογαριασμόν άλλου, 

διότι είναι κυρίως ειπεΐν έμμετρος αϊτησις διορισμού εις νοταρίου θέσιν 

κάποιου προσώπου, τό οποίον προβάλλει ώς δικαιολογητικόν τής αϊτήσεώς του 

τήν ασχολίαν του μέ τά γράμματα καί τήν άφοσίωσίν του είς τήν μερίδα 
τοΰ αύτοκράτορος. 

Μέ τήν υπηρεσίαν του είς τήν αύλήν σχετίζονται καί άλλα τινά κείμενα 

δημοσιευόμενα εδώ διά πρώτην φοράν: Ό Επιτάφιος εις ένα λογοθέτην 

των στρατιωτικών όνομαζόμενον Νικόλαον σ. 216-219, τό αύτοβιογραφικοΰ 
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ενδιαφέροντος κείμενον δτε παρητήσατο τήν τοΰ πρωτοασηκρήτ ις 

αξίαν σ. 361-371, τό όποιον είχεν έκδώσει κολοβόν ό Σάθας πρώτος, καί 

δύο χρυσόβουλλα. Έκ τούτων τό έν τοΰ 1074 σχετίζεται μέ τό συνοικεσίου 

μεταξύ τοΰ υίοΰ τοΰ Μιχαήλ Δούκα καί τής θυγατρός τοΰ βασιλέως τών 

Νοομανών Ροβέρτου Γισκάρδου (σ. 329-334)· τό άλλο άναφερεται είς ανταλ¬ 

λαγήν κτημάτων παρά τήν Πόλιν μεταξύ τοΰ αύτοΰ βασιλέως καί τοΰ δρουγ- 

γαρίου Κωσταντίνου Ξιφιλίνου (σ. 356-360). Επίσης εις επίσημους θρη¬ 

σκευτικός τελετάς τής αύλής εξεφωνήθησαν οί σ. 335-355 δημοσιευόμενοι 

4 σελέντιοι λόγοι ενώπιον ή ώς από προσώπου διαφόρων αύτοκρατόρων (τής 

Θεοδώρας, τοΰ Ρωμανοΰ Διογένους, τοΰ Μιχαήλ Δούκα), τούς οποίους εφρόντι- 

σεν ό συγγραφεύς νά περιλάβη εις τά έργα του εγκαίρως, ώστε νά γνωρίζουν 

οί κατόπιν ποιος τούς έγραψε. 

Καί τήν κατηγορίαν τοΰ άρχιερέως (σ. 232-328), εν δριμύ κατη¬ 

γορητήριου επί εσχάτη προδοσία εναντίον τοΰ ανήσυχου και τετραπέρατου 

πατριάρχου Μιχαήλ τοΰ Κηρουλαρίου, ώς αυλικός υπάλληλος, ώς έν είδος 

είσαγγελέως, ύπεχρεώθη νά γράψη καί νά υποστήριξή ενώπιον τοΰ δικαστη¬ 

ρίου τό 1059 ό Ψελλός. Πράγμα τό όποιον δέν τόν ήμπόδισε νά γράψη κατό¬ 

πιν περιπαθή επιτάφιον είς τόν νεκρόν κληρικόν. 

Δύο κείμενα άναφέρονται είς πρωτοσυγγέλλους, έκ τών όποίθ3ν τό έν 

σ. 55-59 είναι απόπειρα χαρακτηρισμού — κάτι δπερ αγαπά ιδιαιτέρως ο 

Ψελλός καί είς τό οποίον κείται κατ’ εμέ ή υπεροχή του ώς συγγραφέως — 

τό δέ άλλο είναι μονωδία διά τόν θάνατον τοΰ Εφέσου Νικηφόρου σ. 206- 

210. Είς τόν ίδιον πιθανώς απευθύνεται καί ό σύντομος λόγος σ. 142-144, 

εις τόν οποίον ζητεί ν’ άποφύγη μ’ εύγένειαν τό ν’ άσχοληθή μέ τήν έξιστό- 

ρησιν τών θαυμάτων τοΰ αγίου Γρηγορίου τοΰ Θαυματουργού. 

'Αγιογραφικά κείμενα περιέχονται είς τόν τόμον αύτόν τό γνωστόν ήδη 

Εγκώμιου είς τόν Μεταφραστήν Συμεών σ. 94 -107, συνοδευόμενον 

από Ακολουθίαν είς τήν μνήμην του σ. 108-119, καί ή έξιστόρησις τών 

θαυμάτων τοΰ Αρχιστρατήγου Μιχαήλ σ. 120^141. Εδώ επίσης πρέπει να 

καταταχθή καί ή ομιλία του Είς τόν Χαιρετισμόν οελ. 82-93, εκφω- 

νηθείσα, πιθανώτατα, είς τό Παλάτιον κατά τήν εορτήν τοΰ Ακαθίστου "Υμνου 

καί αποτελούσα έν πολλοΐς άπλην παραφρασιν εκείνου. 

Ό Μιχαήλ Ψελλός διεκρίθη κυρίως ώς καθηγητής καί ήτο υπερή¬ 

φανος διά τό διδασκαλικόν του έργον. Μέγα μέρος τών συγγραμμάτων 

του προήλθεν από τάς παραδόσεις του ή από τάς αύτοσχεδίους απαντήσεις, 

τάς οποίας έδιδεν είς τάς έκάστοτε παρουσιαζομένας απορίας τών μαθητών του. 

Άπό τήν πανεπιστημιακήν του αύτήν ζωήν καί δράσιν προέρχονται τέσσαρα 

κείμενα, δημοσιευόμενα σχεδόν όλα διά πρώτην φοράν εδώ, καί τά οποία μάς 

παρουσιάζουν τον συγγραφέα συνδεδεμενον καί με δεσμούς βαθειας στοργής 
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χαι προσωπικής αφοσιωσετος προς τους μαθητάς του. Είναι ή φωτεινοτέοα 
πλευρά του χαρακτήρος τοΰ πολυστρόφου αύτοΰ Βυζαντινού. 

Τό εν Επαινος τοΰ Ιταλού σ. 50-54 επιγράφεται — υπερα¬ 

σπίζει καί επαινεί έναν Ιταλόν μαθητήν του, ό οποίος διεξήγαγε μέ την 

συνήθη εις τούς Λατίνους διαλεκτικήν οξύνοιαν την συζήτησιν, μολονότι 

καθυστεροΰσεν εις την γλαφυρότητα τής φράσεως, καί ζητεί —άξια σημείω- 

τον αυτό!—νά συλλαβή τον ιδιαίτερον χαρακτήρα τής σκέψεως καί τοΰ 
ύφους τοΰ Ιταλού. 

Δυο άλλοι ειν επικήδειοι εις μαθητής του άποθανόντας προώρως. Ό 

εις {σ. 145- 154) ήτο ό πατρίκιος Ιωάννης, ένας ωραιότατος νέος —ό 

Ψελλός ζητεί, θαρρείς, συγγνώμην διότι εξαιρεί καί τούτο τό χάρισμα — ό 

όποιος μέ δυσπιστίαν κατ’ άρχάς τον έπλησίασε καί παρηκολούθησε τά μαθή- 

ματά του, κατόπιν όμως άφωσιώθη πλήρως εις τον διδάσκαλον.Ό άλλος είναι 

ό βεστάρχης Γεώργιος, ό οποίος διωρίσθη εις την επαρχίαν δικαστής, διά νά 

έπιστρέψΤ) μετ’ ολίγον άρρωστος (από ελονοσίαν, καθώς φαίνεται, βαρείας 

μορφής) καί ν άποθάνη εις την ΓΙόλιν άφήνων γυναίκα νέαν καί ένα παι¬ 

δάκι νήπιον ακόμη (σ. 211 -215). Ωραία περιγράφει ό Ψελλός τό ενδιαφέρον 

τοΰ Γεωργίου διά τά μαθηματικά καί την περιφρόνησιν την οποίαν έδειχνεν 

ό θετικός αυτός νοΰς προς τά ρητορικά καλλωπίσματα τοΰ λόγου, την άφοσίω- 

σίν του προς τον διδάσκαλον τοΰ οποίου έμιμείτο καί τά εξωτερικά γνωρίσματα, 

τας προσπάθειας του να τον φθάση εις την τέχνην τοΰ αύτασχεδιασμου. Ό 

Ψελλός όμιλεΐ βέβαια διά τον εαυτόν του καί εδώ, άλλ’ ό πόνος του διά τον 

χαμένον νέον είναι ειλικρινής, μάς συγκινεί δέ καί σήμερον ή σπαρακτική 

έρώτησις, μέ τήν οποίαν αρχίζει ό γέρων διδάσκαλος τήν μονφδίαν του: Είτα 

δή παρά τίνος εγώ τεθνηκώς επιταφίων λόγων ή μονφδίας 
άξιωθήσομαι; 

Το τέταρτον κείμενον σ. 465-9 έχει μάλλον αστεΐον χαρακτήρα: Εις 

μαθητής του Σέργιος έχαυχήθη, ότι αυτόν ποτέ δεν τον έδάγκασε ψύλλος· 

οί ψύλλοι, θαρρείς, τον άπέφευγαν. Καί ό Ψελλός επιστρατεύει τάς φυσιο¬ 

λογικός του γνώσεις, διά ν απόδειξη, ότι αυτή του ή ίδιότης δεν ήμπορεΐ ν5 άπο- 

τελέση αντικείμενον καυχήσεως' είναι μάλλον μειονέκτημα, όφειλόμενον εις τό 

οτι δεν είναι καθαροί οι χυμοί τοΰ σώματός του, αλλά τοξινωμένοι, όπως 

θά έλέγομεν σήμερον. Τελειώνει όμως καί πάλιν μέ τήν άστείαν παρατήρη¬ 

σαν, ότι ή μπορεί νά μακαρίζη τον εαυτόν του δΓ αυτό τό μειονέκτημα, τό 

οποίον τον απαλλάσσει από τόσας ενοχλήσεις: καί ούτε ψύλλα πολιορ¬ 

κήσει, ού φθείρ λυμανεΐται, ου κόρειςσοι έπιθήσονται, αλλά 

πάντα φοβη θη σοντα ι τε καί δειλιάσουσιν καί ώς τυράννου 
πόρρω σου στήσονται. 

Εν εξαιρετικόν προτέρημα τοΰ Ψελλοΰ υπέρ τούς στεγνούς καί άπελ- 
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πιστικώς σοβαρούς λογίους τοΰ Βυζαντίου είναι τό χιούμορ του. ’Όχι όπως 

εκδηλώνεται εις τούς στίχους του Κατά τοΰ Σαββαΐτα σ. 220-231, όπου 

επισωρεύει πλέον ό συγγραφεύς μ’ επινοητικότητα καί καταπληκτικήν πολυ- 

μάθειαν ορμαθούς όλους από ύβρεις εξαιρετικά πολλάκις πρωτοτύπους, αλλά 

τόσον κουραστικός καί τόσον υπερβολικός, ώστε νά χαρακτηρίζουν μάλλον τό 

μέγεθος τοΰ μίσους τοΰ Ψελλοΰ παρά τήν πονηριάν τοΰ ήθους τοΰ διασυ- 

ρομένου- άλλ’ εις μερικά αλλα κείμενα, τά οποία δημοσιεύει εδώ ό ΚιπΊζ 

καί τά οποία είναι σπουδαιοτάτη πηγή διά τήν γνώσιν των παρά Βυζαντινοίς 

κανόνων τής εύπρεπείας καί τοΰ ίδιωτικοΰ των βίου.Ό πνευματώδης λόγος του 

Προς τον οίκεΐον γραμματικόν σ. 60-64 ζητεί, κατά τό ήμισυ σοβαρά 

(μέ ύπόμνησιν τής σχετικότητος τών περί τής εύπρεπείας κανόνων) καί κατά 

τό ήμισυ χιουμοριστικά, νά τον παρηγορήση διά τάς επιθέσεις εναντίον του: 

Επειδή είχε πάντοτε τό κεφάλι άναμαλλιασμένο, επειδή εγελοΰσεν εύκολα καί 

ζωηρά, επειδή τά βλέμματά του έπαιζαν δεξιά καί αριστερά, τον κατηγορού¬ 

σαν οτι δεν είχε σοβαρότητα. Ό Ψελλός άπαντα διά λογαριασμόν τοΰ γραμ¬ 

ματικού του: ευκινήτων τούτο (τό ήθος δηλ. τοΰ γραμματικού), μελαγ¬ 

χολούν τιυν εκείνο- αλλά συνέσεως τό ύμέτερον (ήμέτερον οοά.) 

πρόσχημα, άπλότητοςτύ ημεδαπόν σύμβολο ν άγροικότεροι 

τήν κόμην ημείς, ότι καί φιλοσοφώτερου ποικιλώτερον τό 

ύμέτερον (ήμέτερον οοά.), ότι καί πολιτικώτερον. 

Δριμύτερος είναι εις τά δύο άλλα σατιρικά του σχεδιαγραφήματα. Εις 

τό πρώτον, Προς τον εαυτού π απ αν σ. 65 - 68, μάς δίδει τήν εικόνα ενός 

παπά άγραμμάτου καί κακοφώνου, άμαθοΰς άκόμη καί εις τό τελετουργικόν 

μέρος, ό οποίος όμως έχει τά όφφίκια τοΰ γραμματικού καί τοΰ νοταρίου— 

κατ’ ευφημισμόν, όπως προσθέτει ό Ψελλός, όπως επί παραδείγματι, ή πόρνη 

ονομάζεται εταίρα καί ή αριστερά χειρ εύώνυμος. Βέβαια έφοίτησεν είς τό 

σχολείον, άλλ’ούχ ώστε μαθεΐν, αλλά τοίς μανθάνουσι συγχέαι 

τήν παίδευσιν. Ούτως όταν σήμερον τοΰ όμιλής περί ορθογραφίας ή κλί- 

σεως ονομάτων ή συντάξεως,θεωρεί ότι αυτά όλα είναι βάρβαρα καί είπεΐν 

τι έλλη ν ικώτερον τον ερωτώντα καταναγκάζει. Ανάλογος είναι 

καί ή εξωτερική του έμφάνισις: τό ράσον του είναι έσχισμένον είς τά πλάγια 

καί τήν τής κεφαλής κόρσην κοσμήσειν (κόσμησιν?) εξεπί¬ 

τηδες έποιήσατο. Έπειτα διαρκώς μορφάζει καί χειρονομεί, στραβώνει 

τά χείλη προς τά δεξιά καί τ’ αριστερά άλληλοδιαδόχως, γουρλιόνει τά μάτια, 

ρουθουνίζει άγρια καί χονδρά, στρέφει τήν κεφαλήν εδώ καί εκεί, σηκώνει 

τούς ώμους· τά χέρια του άλλοτε δένει δπίσω, άλλοτε κτυπμ καί τά δύο 

ταυτοχρόνως είς τήν κοιλίαν του, άλλοτε ξύνει καί μέ τά δύο τούς μηρούς του 

αγενέστατα ήσυχα καί προσηλωμένα ποτέ δεν ή μπορεί νά κρατήση τά πόδια 

του. "Αν τον καλέσης εις τό τραπέζι, θά σοΰ κάνη τοΰ κόσμου τά χονδροαστεΐα: 

χώνει καί τά δύο του χέρια μέσα είς τήν χύτραν άλλοτε παίρνει μέ ιό ένα 
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τό τηγάνι καί με το άλλο την πιατέλλα, καί αρπάζει τό φαγητόν μέ τά δόντια, 

άλλοτε πάλιν σείει ολόκληρον ιό τραπέζι καί πέτα κάτω όλα τά πιάτα κλπ. 

Τήν ζωήν του την περνά κυβευων, κυβεύων όμως όχι προς διασκέδασιν, 

άλλα μέ πάθος, κυβευων καί όταν ευρίσκεται μόνος του — έχει καταντήσει 

αυτόχρημα πρωταθλητής εις τους κυβους.Ιον καιρόν ό οποίος του μένει από 

τήν κυβείαν, τον περνά εις τά καπηλεία. Είναι μάλιστα εις θέσιν νά διακρινή 

ολα τά είδη των οίνων, κατέχει όλα τά τεχνάσματα των κρασοπατέρων — 

οιδε γαρ εν τοίς τοιουτοις φιλοσοφειν —- κενώνει πολλάκις τήν 

στάμναν ολόκληρον απνευστί. ’Έχει σπουδάσει τά καπηλεία όλα τής πόλεως 

τόσον καλά, ώστε γνωρίζει που κερνούν καλό κρασί, που τό νοθεύουν, ποιος 

κάπηλος έχει τήν ειδικότητα εις ωρισμένον είδος κρασιού κλπ. ΌΨελλός φέρει 

καί παραδείγματα: τήν πρώτην θέσιν κατέχει τό καπηλείον τοΰ Σανανοΰ καί 

η τοΰ Μελιτραγου· ή άλλη τοΰ Γοργοπλοΰτου έξέπεσεν, άφ’ής εποχής τήν άνέ- 

λαβεν ό υιός του, επειδή δεν ξέρει τόσον καλά τήν τέχνην, όπως ό πατήρ του. 

Τό Εις τινα κάπηλον γενόμενον νομικόν σ. 67 -76 μάς 

προσφέρει ώραιοτάτην εικόνα από τήν ζωήν των βυζαντινών οινομαγειρείων. 

Ό σατιριζόμένος από κάπηλος έγινε νομομαθής, καί ό Ψελλός περιγράφει 

διά μακρών τήν αμηχανίαν του καί τήν αμάθειαν εις τό νέον λειτούργημα, 

αντιθέτως προς τήν εμπειρίαν καί επιδεξιότητα, τήν οποίαν εδείκνυεν ώς 

κάπηλος, πώς ήξευρε νά διακρίνη τά είδη τών κρασιών, πώς ήξευρε νά 

τ’ άναμιγνΰη, πόσον ωραία έπλυνε τά ποτήρια, πόσον επιδέξια τά εκρατουσε 

μ’ ολίγα δάκτυλα καί τά έφερεν εις τούς πελάτας, πώς ήξευρε νά μαγειρεύη 

ή νά γυρίζη τό ψητόν καί νά χρησιμοποιή τή σούβλα. Μ’ αυτά τά λαμπρό¬ 

τατα εφόδια έπεχείρησε νά γίνη νομομαθής! 

Τό ώραιότερον όμως απ’ όλα τά δημοσιευόμενα κείμενα, έν από τά ωραιό¬ 

τερα γενικώς βυζαντινά κείμενα τά όποια έχω άναγνώσει, είναι ό σύντομος 

λόγος Εις τον αύτοΰ έκγονον έτι νήπιον όντα σ. 77-81. Τόέγγονάκι 

τοΰ Ψελλοΰ, παιδί τής μονογενούς κόρης του, είναι ακόμη βέβαια πολύ βρέφος 

ή ώστε νά ήμπορή ν’ άκοΰση τήν προσφώνησιν τοΰ πάππου. Άλλ’ ό συγγρα- 

φεύς αισθάνεται — μέ πόσην πικρίαν τό διαπιστώνει! — ότι δεν θά ζήση πολύ 

ακόμη, δεν θά τον ΐδή ούτε έφηβον καν, καί επιθυμεί νά τοΰ άφήση ένα κεί¬ 

μενον, από τό όποιον νά βλέπη κάποτε οποίον σοι χρήμα ό πάππος 

έγεγόνει τώ βίφ καί οΐαν είχε τήν τής γλώττης περί βολήν. 

Μίαν εικόνα τής ψυχής τοΰ μικροΰ, προφητεύων μάλλον ή στηριζόμένος εις 

γεγονότα, ζητεί να δωση ο συγγραφευς — αυτό είναι τό εργον παντός εγκω¬ 

μίου αλλα με πόσην τρυφερότητα, με πόσην οξυδέρκειαν, τήν οξυδέρκειαν 

τής αγάπης, παρατηρεί καί περιγράφει κάθε του έκδήλωσιν! ’Από τά όλόξανθα 

σγουρά μαλλιά, άπό τ’ ώραίον σωματάκι πού καμαρώνει τόσον πολύ ό πάππος, 

ώστε νά τρέχη καί αυτός εις τό λουτρόν καθ’ήν ώραν έλουον τό παιδί, 
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προχωρεί ό συγγραφεύς εις κάτι έσωτερικώτερον. Τά πρώτα γέλια τοΰ μωρού 

— τί ωραία πού γελούν καί τά φρύδια του — ακόμη! τά σιγανά του καί υπερή¬ 

φανα δάκρυα όταν τό άπέσπα ή τροφός άπό τον μαστόν, τό. γελαστόν βλέμμα 

μέ τό όποιον τήν κοιτάζει, όταν χορτασμένον πλέον τον αφήνει μόνον του, 

ή στενοχώρια του όταν τό φασκιώνουν καί ή χαρά του όταν τοΰ έλυαν τά πόδια 

καί τά χέρια, τό καμάρι του όταν τοΰ έφοροΰσαν ζωηρά πολυτελή φορέματα, 

τά έξυπνα βλέμματα μέ τά οποία άνεγνόϋριζεν άπό τεσσάρων ήδη μηνών, λέγει 

ο συγγραφεύς, εκείνους οί οποίοι τό προσέχουν ή όχι, καί προ παντός ή προτί- 

μησίς του προς τόν πάππον, ό όποιος σάν νά ξαναγίνεται πλησίον του παιδί 

καί τό παίζει καί τό συνθλίβει μέ τά χάδια του καί τό χοροπηδά—ολ’ αυτά 

περιγράφονται τόσον ζωηρά, τόσον νόστιμα, τόσον χαριτωμένα, ώστε καί 

ή αρχαϊκή τοΰ κειμένου γλώσσα χάνει κάτι άπό τήν ψυχρότητα καί ακαμψίαν 

τοΰ μαρμάρου ήν έχει συνήθοκ Αισθάνεσαι κάτω άπό τάς γραμμάς νά 

πάλλη μία καρδία θερμή, μία καρδία ή οποία δεν εντρέπεται ν’ άφήση ν’ 

έκχυθοΰν οί ποταμοί τής τρυφερότητος καί τής οικογενειακής ευδαιμονίας, 

οϊτινες τήν πλημμυρίζουν. Καί είναι τόσον σπάνιον αυτό εις τήν αιωνίως 

σοβαροφανή καί άθεραπεύτως επίσημον φιλολογικήν παραγιογήν τών Βυζαν¬ 

τινών! Ό συγγραφεύς μάς λέγει ότι, τ" όλόδροσον αυτό κομμάτι τό έγραψε 

διά τό έγγονάκι του επί ταΐς άγκάλαις έχων και άπλήστως άσπα- 

ζό μένος, καί ό αναγνώστης δέν αμφιβάλλει δι’ όλου δι’ αυτό τό αισθάνε¬ 

ται εις πάσαν λέξιν σχεδόν. Πότε ά'λλοτε εις τούς βυζαντινούς χρόνους ενέ¬ 

πνευσε τό παιδί ώραιοτέρας σελίδας; 

Μικροτέρου ενδιαφέροντος είναι τά 18 κείμενα, πεζά ή έμμετρα, τοΰ Β' 

μέρους, τά οποία άναφέρονται είς ζητήματα θεολογικά (π.χ. Περί τών 

ψαλμών καί περί τών επιγραφών αυτών, Περί έξαημέρου κλπ.), 

ζητήματα ερμηνείας χορίων τής άγ. Γραφής (π. χ. Τί τό κατ’ εικόνα καί 

τί τό καθ’ όμοίωσιν; Τίς ό παράδεισος; Περί τοΰ τών αμαρτιών 

σχοινιού, διά τάς άκρίδας καί τό άγριον μέλι τό όποιον έτρωγεν ό Βαπτι¬ 

στής κλπ.) ή είς θέματα φιλοσοφικά (π.χ. Περί τών ιδεών άς ό Πλάτων 

λέγει, Έξήγησις τής πλατωνικής έν τφ Φαίδρψ διφρείας τών 

ψυχών, Είς τό ουσία πράγμα αύθύπαρκτον κλπ.) Πρόκειται περί 

συντομωτάτων δοκιμίων (εδδ&ΐδ), τά όποια τήν προέλευσίν των έχουν άπό 

τάς απορίας τών μαθητών ή καί άλλων επιφανών προσώπων, άπορίας είς 

τάς οποίας σπεύδει ν’ άπαντήση ό Ψελλός άντλών άπό τό μέγεθος τής πολυ- 

μαθείας του καί χρησιμοποιών περισσότερον τήν μοναδικήν ευστροφίαν νοΰ 

καί γλώσσης τήν οποίαν είχεν. Αυτήν κυρίως τήν ευστροφίαν τοΰ πνεύματος 

καί τήν ειοιμότητα τών γνώσεων μάλλον παρά τό βάθος τοΰ στοχασμού, 

πρέπει ν’ άναζητήση κανείς είς τά τεμάχια αυτά, τά όποια ούσιαστικώς κατ’ 

ούδέν σχεδόν προάγουν τήν θεολογικήν ή φιλοσοφικήν επιστήμην τών 

Βυζαντινών. 
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Ό 2. τόμος των δοπρία Μιαοτα θά περιλάβη, όπως λέγεται εις τον πρό¬ 

λογον, τάς επιστολάς τοΰ Ψελλοΰ. "Αν την βαθειαν ευγνωμοσύνην μας προς 

την μνήμην του Κιιΐΐζ και προς την φιλοπονίαν του Ρ. Ότεχΐ επιτρέπεται 

νά συ νοθεύσω μεν και μέ μίαν ευχήν, θά θιατύπωνον την επιθυμίαν νά περι- 

ληφθούν είς την έκθοσιν αυτήν των Επιστολών δλαι ανεξαιρέτως αί Έπι- 

στολαί, ακόμη και έκεΐναι τάς οποίας έξέδωκεν ήδη ό Σάθας. "Οχι μόνον 

χάριν τής ευκολίας των ερευνητών, άλλα και διότι ή έκδοσις εκείνη φιλολο- 

γικώς υστερεί πολύ, χρειάζεται δέ καί συμπλήρωσιν μέ συντόμους πραγμα¬ 

τικός και προσωπογραφικός σημειώσεις, αί όποιαι θά είναι άφθονώτεραι, 
ελπίζομεν, είς τον δεύτερον τόμον. 

I. ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ 

Ρταΐαέ Ω. Ων ΑΙύβΓί ΕΗτΗίΐΓά, (Καθηγητον τον Πανεπιστημίου τής Βόν¬ 

νης), ϋύβΠίε/βτηηζ ηηά Βεχίαηά άεε ΙιαχΐοξταρΗκεΙιεη ΒϋεταΙκτ 

άετ ξήεεΗήεΗβη Κίτείιε. ’Έκδοσις /. Ο. Ηίητίεΐι, Εείρζίξ 1936, Μ. 9. 

Ώς πρό τίνος έ'γραφον οχετικώς προς την λατρείαν τής Όρθοδόξου 

Εκκλησίας (Οετ Κιιΐίιΐδ όοτ ^τϊοοίιίδοίιοη Κΐτοΐιο εν τώ προσεχώς έκδιδο- 

μένφ συλλογικφ συγγράμματι ΕΙνίτΙοεΐα τού καθηγητού 8ιε§ηιυη(3 δοΐιαίίζε), 

ό πλούτος τοΰ περιεχομένου τών λειτουργικών βιβλίων τής ήμετέρας Εκκλη¬ 

σίας κατά τε ποιόν και ποσόν, ύπερέχων τοΰ λειτουργικού πλούτου πάσης 
άλλης Εκκλησίας, είνε αληθώς ανυπολόγιστος. 

Ένώ δέ από λατρευτικής έπόψεως είναι άφ’ έαυτής φανερά ή μεγάλη 

σημασία τοΰ απείρου τούτου υλικού, καθ’ όσον δι’ αυτού εξυπηρετούνται 

κατά τον τελειότερον τρόπον οί απώτεροι τής Εκκλησίας πνευματικοί σκοποί 

καί δή είς τοιούτον βαθμόν, ώστε εις καιρούς χαλεπούς δι’ αυτού καί μόνου 

νά κατορθώση αύτη νά διαθρέψη πνευματικώς τον ορθόδοξον λαόν κατά την 

διάρκειαν μακρών αιώνων δουλείας καί πνευματικής καταπτώσεως, έξ ά'λλου 

ή επιστημονική σημασία τού υλικού τούτου είναι μεγάλη, είτε διά τήν περι¬ 

συλλογήν, τακτοποίησιν καί ιστορικήν αυτού καί παντοίαν άλλην επιστημο¬ 

νικήν καί καλλιτεχνικήν εκμετάλλευσήν, είτε διά τήν δι’ αυτού ζωντανήν έμφά- 

νισιν τού αιωνίου καί άδιασπάσιου συνδέσμου τής ελληνικής σκέψεως καί 

τής χριστιανικής ιδεολογίας, ώς ούτος έδημιουργήθη καί άνεπτύχθη από τής 

πρώτης έμφανίσεως τής χριστιανικής Εκκλησίας μέχρι τών ημερών μας εν 
τώ ανατολικά» έλληνικφ περιβάλλοντι. 

Τό ύπερπλούσιον τούτο υλικόν διά τεχνικούς λόγους καί διά τάς μή υφι¬ 

στάμενος ευτυχώς πλέον διά τά βυζαντινά γράμματα καί τύν βυζαντινόν 
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πολιτισμόν προκαταλήψεις παρέμεινεν επί μακρόν άγνωστον καί άνεκμετάλ- 

λευτον. Άλλ’ ώς θι’ άλλας λεπτομέρειας τοΰ βυζαντινού πολιτισμού, ή προσοχή 

τού επιστημονικού κόσμου έστράφη άμέριστός καί προς τον αληθινόν θησαυ¬ 

ρόν τούτον τής ελληνικής ορθοδόξου εύσεβείας· πλήν δ" άλλων συγχρόνων 

(αξία μνείας είναι ή λαμπρά μεταφραστική εργασία τοΰ Ρ. Κϊΐΐαη Κίτοΐι- 

Ιιοίί - ΒαηηΐδίΒχΙί υπό τον τίτλον ϋϊο ΟδίΡϊτοΙιο όοέεί;) ή προκειμένη 

αληθώς επιμελέστατη καί λεπτολόγος επιστημονική εργασία πιστοποιεί τά 

ανωτέρω λεχθέντα κατά τον πλέον έπιβεβαιωτικόν τροπον και αποτελεί έν 

επί πλέον δείγμα τής στροφής τής επιστημονικής έρεύνης προς τούς άνεκτι- 

μήτους τούτους καί άνεκμεταλλεύτους είσέτι θησαυρούς τής εκκλησιαστικής 

μας φιλολογίας. 

Τό ιστορικόν υλικόν τό όποιον έχει άποθησαυρισθή είς τά παλαιότερα 

καί μεταγενέστερα μαρτυρολόγια καί συναξάρια, τους εορταστικους λογους 

(τά όμιλιάρια), τούς εκκλησιαστικούς ύμνους τούς περιεχομενους εις τα μηνο¬ 

λόγια καί τά λοιπά λειτουργικά βιβλία καί άγιογραφικά καθόλου σημειω- 

ματα καί αποσπάσματα είναι πλουσιώτατον δλίγαι δ’ έκ τών γενομένων 

ήδη επιστημονικών μελετών καταδεικνύουσι τούτο ώς ή πρό ημών μελέτη, 

ήν διακρίνει κατ’ εξοχήν τό σύστημα, ή επιμέλεια καί ή οξύτης τής παρα- 

τη ρήσεως. 

Είς τά μέχρι τούδε έκδοθέντα τέσσαρα τεύχη, παραλειπομένου τού προ¬ 

λόγου τού σ., διά τήν τμηματικήν έκδοσιν τού συγγράμματος, περιέχεται η 

εισαγωγή καί τμήμα μόνον τού Α' μέρους αυτού. 

Έν τή εισαγωγή ό σ. πρώτον παρέχει σπουδαίας πληροφορίας περί τών 

αρχαιότερων άγιογραφικών καί ομιλητικών συλλογών, δεύτερον εξετάζει τό 

εκκλησιαστικόν έτος τής ελληνικής ορθοδόξου Εκκλησίας καί το βυζαντινόν 

έορτολόγιον κατ’ άμφότερα τά τμήματα αυτού, τό τών κινητών δηλ. καί τών 

ακινήτων εορτών, τονίζων ότι τό πρώτον είναι σπουδαΐον διά τήν ομιλητι¬ 

κήν παράδοσιν, ένώ τό δεύτερον ενδιαφέρει περισσότερον και σχεδόν απο¬ 

κλειστικούς (εί καί ούχί κατ’ απόλυτον άκριβολογίαν) δια τήν αγιογραφικην. 

Τέλος αναφέρει τά τών βοηθημάτων τής έπιστημονικής αυτού έρευνης ανα¬ 

πτύσσουν τά περί τών τυπικών, πανηγυρικών ομιλιών, συναξαρίων. μηναίων κλπ. 

Έν τώ πρωτιό τμήματι τού Α' μέρους περιλαμβάνει τήν παλαιοτέραν 

παράδοσιν τήν διαφυλαττομένην είς αποσπάσματα παπύρων, μεγαλογραμμά- 

των περγαμηνών χειρογράφων καί είς περισσότερον έκτεταμενα αποσπάσματα 

αρχαιότερων άγιογραφικών καί λειτουργικών συλλογών. 

Έν τώ δευτέρω τμήματι διαλαμβάνει πρώτον περί τών αρχαίων ετησίων, 

ώς τάς ονομάζει, συλλογών, («πανηγυρικομαρτυρολογίων») αΐτινες είς τρεις δια- 

κρίνονται τύπους, α) τάς περιεχούσας 1ον τάς ακινήτους εορτάς από 1ηε Σεπτεμ¬ 

βρίου μέχρι Φεβρουάριου, κατά τό πλεΐστον συμπεριλαμβανομένου, 2ον τάς 

κινητάς εορτάς καί έπειτα τάς από τού Πάσχα μέχρι τέλους Αύγουστου άκι- 
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νήτους πάλιν έορτάς β') τάς περιεχοΰσας τάς κινητάς έορτάς μετά τό τέλος 

των κινητών (29 Αύγουστου) και ν') τον υπό τού παρισινού κωδικός §τ. 683 

(επονομαζόμενου Κ) παρεπόμενον ιδιαίτερον τύπον τού καί υπό άλλων τινών 

παρεμφερών, ολίγων δε κωδίκων συμπληρουμενού καί είτα περί τών εξαμήνων 

συλλογών (από 1ί«· Σεπτεμβρίου μέχρι τέλους Φεβρουάριου καί από 1*5 Μαρ¬ 

τίου μέχρι τέλους Αυγούστου). Τας έκ τών συλλογών τούτων γνώσεις καί πλη¬ 

ροφορίας πλουτίζει ό σ. διά τού περιεχομένου τών ίταλοελληνικών ετησίων καί 

εξαμήνων συλλογών τών συγγραφεισών εν τή Κάτω Ιταλία καί τή Σικελία. 

Εν τω τρίτφ τμηματι εξετάζει τά διαφόρου τύπου μηνολόγια, α') τά 
ετήσια β ) τά τετράμηνα γ') τα τρίμηνα καί δ') τά δίμηνα. 

Τέλος δ εν τώ τετάρτω τμηματι παρέχει τά παλαιά μηνιαία μηνολόγια 

από τού Σεπτεμβρίου μέχρι καί τού Μαρτίου συμπεριλαμβανομένου. 

Μέχρι τού σημείου τούτου έξικνεΐται ή εις τά τέσσαρα έκδοδέντα τεύχη 

περιεχομένη εργασία, δα έπακολουδήση δέ εις τά προσεχώς έκδοδησόμενα 

τεύχη τό τέλος τού τετάρτου τμήματος, τό περιέχον τά υπόλοιπα μέχρις Αύγού- 

στου μηνιαία μηνολόγια, τό πέμπτον τμήμα περιέχον τούς πανηγυρικούς λόγους 

και τά όμιλιάρια, τό ε'κτον, τό περιλαμβάνον τά μηνολόγια τού Συμεώνος 

τού Μεταφραστού, τό έβδομον, τό περιέχον την μετά τον Μεταφραστήν σχε¬ 

τικήν παράδοσι ν, τό όγδοον τμήμα περιλαμβάνον τά παράλληλα τής ήδη έν 

τοίς ανωτέρω τμήμασι περιληφδείσης παραδόσεως καί τέλος τό δεύτερον 

μέρος του όλου συγγράμματος τό περιέχον τό άντικείμενον τής όλης μελέ¬ 

της καί τό οποίον εξ επτά άποτελούμενον τμημάτων δά παρέχη τά ιστορικά 

πλέον τού σ. επί τών ώς άνω πηγών συμπεράσματα καί δή α') περί τών 

9Αγγέλων καί τών αγίων τής Π. Δ., β') τών αγίων τής Κ.Δ., γ') τών Μαρ¬ 

τύρων τών Τωμαϊκών διωγμών, δ') τών μέχρι τού Ζ'αίώνος παλαιών Χρι¬ 

στιανών άγιων συμπεριλαμβανομένων καί τών μεταγενεστέρων μαρτύρων, ε') 

τών μέχρι τού ΙΕ αιώνος βυζαντινών αγίων συμπεριλαμβανομένων καί τών 

νεομαρτύρων ς') τών περί τών δεσποτικών καί δεομητορικών ακινήτων εορ¬ 

τών λόγων καί ζ') περί τών έορταστικών λόγων καί ομιλιών περί τών κινη¬ 

τών εορτών. 

Η διαταξις τής ύλης τού όλου συγγράμματος διακρίνεται διά τήν συστη¬ 

ματικότητα καί την ακριβολογίαν αυτής, αίτινες συνοδευόμεναι υπό έπιμελείας 

πολλής, χαρακτηρίζουσι τήν εις τα τέσσαρα μετά χεΐρας τεύχη εργασίαν καί 

ερευνάν. Ο καθ ομάδάς καδορισμός τών πηγών καί τών χειρογράφων τά 

οποία έχει προ οφθαλμών ό σ. γίνεται άριστοτεχνικώς, κατ5 άριστον δέ τρόπον 

εμφανίζεται τό έν αύτοΐς περιεχόμενον υλικόν, τό όποιον δά ήτο ίσως έτι 

πλουσιώτερον, άν ώρισμένα χειρόγραφα κατεσπαρμένα έν ταίς επί μέρους 

βιβλιοθήκαις τής ανατολής, καί κατά τό πλείστον ανέκδοτα, ήσαν αύτφ προσιτά. 

Όλόκληρος ή άγιογραφική αύτη φιλολογία ή υπό τού σ. μετά τόσου 

επιστημονικού κόπου συγκεντρωδείσα αποτελεί ασφαλή καί βεβαίαν βάσιν 
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διά τήν εξέτασιν τών έν τφ δευτέρφ μέρει τού συγγράμματος αυτού περιεχο¬ 

μένων ιστορικών πράξεων καί βίων τών αγίων καί μαρτύρων τής χριστιανι¬ 

κής γενικώς καί τής Όρδοδόξου ιδιαιτέρως Εκκλησίας τών μέχρι τού Ι -” 

αιώνος άναδειχθέντων καί τήν έξακρίβιοσιν τών κατά τας κατα το διάστημά 

τούτο καδιερωθείσας δεσποτικάς καί δεομητορικάς έορτάς κινητάς τε καί 

ακινήτους. 
Ή πρώτη ώθησις προς ιστορικήν εργασίαν καί έρευναν διά τής μεδόδου 

ταύτης έδόδη προ παντός παρά τού αειμνήστου διδασκάλου μου Α.ν. Ηατ- 

ιιποΕ, δστις διά τού κατά τό 1893 έκδοδέντος πολύκροτου αυτού συγγράμ¬ 

ματος ϋίε ϋβοΓίίείοπιηξ ιιπά άοτ Βεείαηά άβτ αΚοΕτίδΐΗοΙιοη Εΐίετα- 

Ιιιγ ΐ)Ϊ5 ΕιΐδοΒίιΐδ χρησιμεύει διά τον σ. μέχρι και αυτού τού τίτλου ως 

οδηγός προς περαιτέρω διά τής μεδόδου ταύτης μελέτην καί ιστορικήν 

εξακρίβωσιν τών εκκλησιαστικών γεγονότων. 

Ή εργασία τού σ. ευρύνει εις τό ιηιιχίπιΐΐιη τήν ιστορικήν γνώσιν τού 

βίου τής Εκκλησίας μας μέχρι τού 16ου αιώνος, ή δέ επιστήμη θά οφειλή 

αύτφ πολλά διά τά ιστορικά συμπεράσματα τής σπουδαίας επεξεργασίας του 

προ αυτού πλουσιωτάτου υλικού τών πηγών, πολλά τών όποιων, είμαι βέβαιος, 

δά είναι ολως διαφωτιστικά επί σκοτεινών ιστορικών σημείων καί εις άκρον 

ενδιαφέροντα. 
Αξία παντός επαίνου είναι ή άκολουδηδεΐσα μέθοδος έρεύνης τών πηγών 

τών περιεχομένων είτε έκ πρώτης είτε εκ δευτερας και τρίτης πολλακις χειρος 

είς τά μαρτυρολογία, όμιλιάρια, συναξάρια, μηνολογια καί λοιπά ιστορικά 

καί λειτουργικά αποσπάσματα, ήτις δεν παρεΐδεν, δρδώς, καί τήν εκ λαϊκωτέ- 

ρας, ούτως είπεΐν, προελεύσεως παράδοσιν, ήτις ούχί σπανίως πολυτιμότατα 

διασώζει ιστορικά στοιχεία. 

“Οτι δέ ή σημασία τής έρεύνης ταύτης εξέρχεται τών ορίων τής ιστορι¬ 

κής επιστήμης εξικνουμένη μέχρι καί τής εκκλησιαστικής ακόμη τέχνης, ήτις 

τόσον ένεπνεύσδη καί έπηρεάσδη από τε τήν ιστορικήν, άπόκρυφον καί 

συναξαρικήν φιλολογίαν, είναι καί μόλις άναγκαΐον νά τονίσωμεν. 

Διά ταΰτα ή προ ημών επιστημονική εργασία τού σ. είναι αξία πάσης 

άναγνωρίσεως, έφ’ δσον αποτελεί καί έν επί πλέον δείγμα τής σημασίας, ην 

έχουσιν αΐ, ύφ’ ημών τόσον δυστυχώς παρεμεληδείσαι, άγιογραφικαί μελεται 

καί έρευναι διά τήν ιστορίαν καί τήν ζωήν τής Εκκλησίας έν πάσαις καθόλου 

αυτής ταίς έκφάνσεσι. 

ΑΜΙΛΚΛΣ Σ. ΛΛΙΒΙΖΛΤΟΣ 
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ΟοΗοΙ&π ΡείΓζηυ, (Ρτοβεεεητ άΊιήίοίτε άε Ι’ατέ ά Γ ΖΙηίνετεϋέ άε 

ΟΙν]), Ιηβηεηεε άε Ι’ατί ρορηίαίτε άε$ Κοηηιαίηε εν,τ Ιεε αιιίτεε 

ρεηρίεε άε Ρον,ιηαηιε εί εητ Ιεε ρεηρίεε νοιήηε. Βηεατεεί 1936 

(Εχίταϊί άε Ια τενηε άε Τταηεβναηΐε, ίοιηε II Ν° 3). Σελίδες 46. 

Διά της μελέτης του ταΰτης ό κ. Πετράνου προσπαθεί ν’ απόδειξη περιε- 

κηκωτατα τήν επίδρασιν την οποίαν εξήσκησεν ή ρουμανική θρησκευτική 
τέχνη καί κυρίως η λαϊκή ρουμανική τέχνη — αρχιτεκτονική, έφηρμοσμέναι 

τεχναι, τραγούδι, μουσική, χορός, —επί δλων των γειτονικών χωρών τής Ρου¬ 

μανίας καί ιδιαιτέρως επί τών Ούγγρων καί Σαξώνων τής Τρανσυλβανίας τόσον 

κατα τον παρελθόντα καί παρόντα αιώνα, όσον καί από παλαιοτάτων χρόνων. 

Αναρμόδιοι βεβαίως εϊ'μεθα να ομιλήσωμεν διά τάς επιδράσεις τής 
ρουμανικής τέχνης επί τών άλλων γειτονικών χωρών της, καί μάλιστα τών 

βορείων, τάς οποίας ό κ. Πετράνου εις τήν εμβριθή ταυτην μελέτην του, φαί- 

νεται νά άποδεικνόη. Άλλα διά νά ύποστηρίξη σταθερώτερα τάς επιδράσεις 

αυτας τής Ρουμανικής τέχνης λαμβάνει καί ώς επιχείρημα τήν δυναμιν τής 

εξαπλώσεώς των καί είς τούς μεσημβρινούς της γείτονας, προβάλλων διάφορα 

παραδείγματα επιδράσεων τής ρουμανικής τέχνης έπ’ αυτών. Σχετικώς 

με τήν Ελλάδα ό κ. Πετράνου δίδει πληροφορίας έν εΐδει πορισμάτων, 

ατινα εμφανίζουν τήν ελληνικήν τέχνην εις τινα σημεία κατωτέραν τής ρου¬ 

μανικής καί είς^ άλλα έπηρεασθεισαν εξ αυτής, τάς παρατηρήσεις του δέ 

αυτας στηρίζει επί συγγραμμάτων σοφών μεν βαλκανολόγων — \νοί^πά, 

Ονί]ίό — άλΓ οϊτινες πιστεύουν κατ5 άρχήν εις μίαν άρουμανικήν έπίδρασιν 

επι των Σλαύων εις τούς οποίους συμπεριλαμβάνουν καί τούς "Ελληνας 

δίδουν δέ όσον άφορά τήν Ελλάδα πληροφορίας μάλλον εντυπωσιακός καί 

αρκετά προχείρους, αίτινες απέχουν πολύ από τήν έλλ7]νικήν πραγματικότητα 

και ουδέ κατά προσέγγισιν είναι πορίσματα τής πολυσχιδούο καί πολυμόρφου 
ελληνικής τέχνης. 

Αρκεται μελέται έχουν έκδοθή τά τελευταία έτη, αίτινες χαρακτηρίζουν 

επαρκως τας μορφάς καί τον πλούτον τής έκφράσεως τής ελληνικής λαϊκής 

τέχνης άλλα δυστυχώς καί αύταί παραμένουν άγνωστοι ώς μόλις έξαπλωθεΐ- 

σαι πέραν τών ελληνικών ορίων. Ούτως ό κ. Πετράνου φαίνεται ότι αναγκά¬ 

ζεται να βασισθη καί επί άλλων προχείρων γενικών παρατηρήσεων, διεσπαρ¬ 

μένων έδω και εκεί εις μελέτας ή εις άρθρα, αίτινες πιστεύομεν ότι άλλοτε 

μεν έχουν δοθή από^ξένους άξιολόγους συγγραφείς εντελώς χρονογραφικώς 

και άλλοτε ούχί τοσούτον αντικειμενικώς, είτε προς ύποστήριξιν μιας ώρισμέ- 

νης αποψεως των, είτε διότι ελάχιστα εγνώρισαν ή συνέκρινον τήν ελληνικήν 

τέχνην ή καί τήν εξήτασαν μόνον είς τούς όλίγους έκείνους τομείς, εις τούς 

οποίους ή σλαυϊκή έπίδρασ,ς, άνάμιξις ή διασταύρωσις οφείλουν νά μελετη¬ 

θούν κάποτε έπιστημονικώτατα. 
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Ό κ. Πετράνου έπαινών τάς οικίας τών Άρουμάνων καί συγκρίνων 

ταύτας προς τάς τών Βουλγάρων, Ελλήνων καί Αλβανών, λέγει, ότι αί τελαυ- 

ταΐαι αΰται δέν έχουν ούτε τήν στερεότητα, ούτε τήν άνεσιν (οοπίοτέ) τών 

άρουμανικών οικιών. "Οσον δέ άφορά τον πλούτον τής επιπλώσεως ή άρου- 

μανική είναι άσυγκρίτως πλουσιωτέρα δλων τών άνω άναφερομένων. Τάς 

γνώμας δέ αύτάς στηρίζει επί τών Ονίμά καί \νοί§ππά, αίτινες καί τάς 

εκθέτουν εις τά συγγράμματά των προς ύποστήριξιν τής άπόψεώς των περί 

άρουμανικών έπιδράσεοιν επί τών Σλαύων, δέν άναφέρουν όμως επακριβώς 

εις ποιας ελληνικάς κατοικίας υπάρχει ή άρουμανική αυτή έπίδρασις καθώς 

επί ποιων υποδειγμάτων βασίζονται, ώστε νά παρουσιάζουν τάς ελληνικός 

οικίας κατωτέρας τών άρουμανικών. 

Ό άντιπροσωπευτικός τύπος τών ελληνικών οικιών, τόσον ό βόρειος 

όσον καί ο νότιος, κρατεί αύστηρώς τήν άρχαίαν καί βυζαντινήν παράδοσιν, 

έλληνικώτατα παλαιά στοιχεία μή ενέχοντα απολύτως καμμίαν άρουμανικήν 

έπίδρασιν καθ’ δλας αύτών τάς λεπτομέρειας. Ή οικοδομική τών οικιών 

τού βορείου τύπου— τ’ άρχοντόσπιτα καί πυργόσπιτα — δύναται 

νά θεωρηίίή υποδειγματικής στερεότητος μέ τοίχους έχοντας πολλάκις καί 

πάχος ενός μέτρου. Ή δέ άνεσίς των απαράμιλλος, ώς έκ τών τριών καί τεσ¬ 

σάρων ορόφων εξ ευρύχωρων δωματίων έξυπηρετούτων δλας τάς συνθέτους 

απαιτήσεις τής εύμαρείας. Ό πλούτος τής εσωτερικής των διαρρυθμίσεως καί 

διακοσμήσεωςό άποτελούμενος ολόκληρος έκ ποικιλωτάτων καί αριστοτεχνικών 

ξυλογλύπτων επενδύσεων καταλαμβανουσών όλους τούς τοίχους τών περισσο¬ 

τέρων δωματίων καί αυτήν τήν οροφήν, καθώς καί εκ διαφόρων καλλιτεχνικών 

τοιχογραφιών, εγχρώμων ύαλίνων διακοσμητικών παραθύρων (νίίΓουχ) κτλ. 

δύναται νά παραβληθή είς τά μνημεία αυτά τής τέχνης τά ευρισκόμενα 

είς όλην περίπου τήν βόρειον Ελλάδα καί είς μερικάς νήσους, προς τά 

τελειότερα υποδείγματα άλλων χωρών, 

Άξιοσήμείωτον επίσης είναι ότι ό κ. Πετράνου, διά ν’ απόδειξη τήν . 

δύναμιν τής εξαπλώσεώς καί τών γειομετρικών ρουμανικών μοτίβων είς τάς 

βορείους προς τήν Ρουμανίαν γειτονικάς χώρας, ά.ναφέρει ότι ό ρουμανικός 

αυτός γεωμετρικός διάκοσμος, είσβαλών καί είς τήν Μακεδονίαν «ελληνο- 

ποιήθη είς αυτήν καί είς τά Ίοίάννινα». Προς ύποστήριξιν δέ τούτου παρα¬ 

πέμπει είς έν ελληνικόν λεύκωμα έκδοθέν προ ολίγων ετών, τό οποίον 

πόρρω απέχει από τού νά έχη καί τήν ελάχιστην άπαίτησιν επιστημονικήν 

ή αποδεικτικήν (άοοαιηοηϊέ). Τό λεύκωμα τούτο έξεδόθη μέ σκοπόν αποκλει¬ 

στικόν νά χρησιμεύση ώς εικονογραφημένος κατάλογος τών ελληνικών χειρο¬ 

τεχνημάτων τών παραγομένων σήμερον είς τά ελληνικά εργαστήρια1 τών 

διαφόρων μερών τής Ελλάδος καί νά έπιτύχη διά τής είκονογραφήσεως τών 

1 Οτεείί &Γίδ &ηά Ο&ίΙδ ΐπ<3. δ^ηιρίε - ΒοοΙί ΑίΗέπβδ. 
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συγχρόνων ^ελληνικών κατασκευασμάτων την γνωριμίαν καί κατανάλωσιν 

αυτιυν και είς τό εξωτερικόν. Ούτως εις- τάς σελ. 97-100 τού καταλόγου τούτου, 

αναπαριστάνονται σύγχρονα υφαντά κατασκευαζόμενα εν Θεσσαλονίκη υπό 
του υφαντήριου τής κ. Κ. Νικολαΐδου, καθώς καί είς την σελ. 76, υφαντά του 

Κθνικου Οικοτροφείου Ίωαννίνων, είς τα όποια καί παραπέμπει ό κ. Πετρά- 

νου προς άπόδειςιν τής έπιδράσεως των γεωμετρικών ρουμανικών μοτίβων 
εις την Μακεδονίαν καί είς τά Ιωάννινα. 

„ Αλλά κα1 ^ών δύο αυτών εργαστηρίων τά προϊόντα δεν έ'χουσι σχέδια, 

ούτε Μακεδονικά ούτε Γιαννιώτικα, δπως αναγράφεται είς τάς τελευταίας 

σελίδας του δειγματολογίου πλησίον τών εμπορικών αυτών τιμών τάς 

οποίας άναμφιβόλως δεν θά έφυλλομέτρησεν ό κ. Πετράνου. 'Απλούστατα 

κατασκευάζονται τά μέν είς εργαστήριον εύρισκόμενον είς την Θεσσαλονίκην, τά 

δε εις τα Ιωάννινα. Καί τά μέν τοΰ εργαστηρίου Θεσσαλονίκης έχουν μοτίβα 

και τεχνοτροπίαν μικρασιατικήν, άποκλειστικώς προερχομένην εκ Προύσσης, 

αναγόμενα είς τά αυθεντικά υποδείγματα τής Προύσσης έφηρμόσθησαν δ’έν 

Θεσσαλονίκη από την εκ Προύσσης πρόσφυγα Κ. Νικολαΐδου έγκατα- 

σταθεϊσαν^ μετά την καταστροφήν τής Μ. Ασίας έν Θεσσαλονίκη, συνεχί- 

σασαν 0ε ώς βιοποριστικόν επάγγελμα την υφαντικήν παράδοσιν τής πατρίδος 

της καί ουδόλως άναμίξασαν τά διακοσμητικά σχέδια αυτής προς πάν άλλο 

μακεδονικόν. Τά όέ τοϋ Οικοτροφείου Ίωαννίνων έχουν σχέδια διαφόρων 

προελεύσεων διαμορφωθέντα καί άναδημ,ουργηθέντα άναλόγως τής καλαι¬ 

σθησίας των μαθητριών του Οικοτροφείου μέ αποκλειστικόν επίσης σκοπόν 
την πώλησιν, προς τάς απαιτήσεις τής οποίας καί συμμορφώνονται. 

Ωστε και επί τών δύο αυτών παραδειγμάτων δεν δύναται ουδέ κατά 

προσέγγισιν νά ύποστηριχθή ή εξάπλωσις τών άρουμανικών στοιχείων επί 

της ελληνικής τέχνης ώς ασχέτων παντελώς προς τάς επιτόπιους ελληνικός 
εκφράσεις. 

, Η έ,πίδρασις τΓΝ «ρουμανικής τέχνης, είς την οποίαν ό κ. Πετράνου 
αποδίδει ενέργειαν από παλαιοτάτων χρόνων καί εΰρυτάτην Ιξάπλωσιν, είναι 

εντελώς ανεξερεύνητος όσον αφορά τούς μεσημβρινούς γείτονάς της καί κατ’ 

εξοχην τους^ "Ελληνας. Αί τυχόν υφιστάμενοι επιδράσεις τής «ρουμανικής 

τέχνης επι τής ελληνικής θά καθορισθούν μόνον εκ μιας λεπτομερούς συνθε¬ 

τικής κριτικής εργασίας, ή τις καί θά μελετήση όλους τούς ιστορικούς, πνευ¬ 

ματικούς, κοινωνικούς, βιολογικούς κτλ. δημιουργικούς παράγοντας τών δύο 

λαών. Θα εξακρίβωση τον βαθμόν τών αναμεταξύ των επιδράσεων, τών 

αλληλεπιδράσεων, τών αναμίξεων καί διασταυρώσεων καί θά εμφάνιση εις 
τάς δημιουργικός των ένεργείας τον βαθμόν τής συγγένειας των. 

Μία τοιαυτη κριτική εργασία όφείλει όμως νά έχη ύπ’ δψιν της ότι ό 

αρχαίος ελληνικός πολιτισμός εξήσκησε σοβαράν επιρροήν επί τών λεγομέ¬ 

νων σήμερον βαλκανικών χωρών, ότι ή Ρώμη ώς διάδοχος τού ελληνικού 
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πολιτισμού έκράτησεν τήν συνοχήν, καί τό Βυζάντιον κυρίως τάς ήνωσεν 

πνευματικώς καί θρησκευτικώς καί συνέτεινε τά μέγιστα διά τής ακτινοβο¬ 

λίας τής τέχνης του είς τήν διαμόρφο^σιν τών τεχνών των. 

Καί αφού ή ανατολική — τουρκική κατάκτησις Ιδημιούργησεν μίαν 

ομοιογένειαν, είναι φυσικόν τά βαλκανικά κράτη νά παρουσιάζουν δι’ όλους 

τούς ανωτέρω λόγους δεσμούς καί συγγένειας είς τήν τέχνην των τοιαύτας, 

ώστε καί αυτά τά μικρασιατικά θέματα νά δυνανται νά έκληφθοϋν ώς επι¬ 

δράσεις άρουμανικαί, ενώ θά έπρεπε νά συμβή τό αντίθετον, νά χρησιμεύ¬ 

σουν δηλαδή αυτά ώς πειστήριον τοϋ ότι ή έλληνο - ανατολική τέχνη έχει 

επηρεάσει καί τήν σλαυϊκήν καί συνεπώς τήν άρουμανικήν. 

Αλλά καί γενικωτέρα αντικειμενική έξέτασις τής βαλκανικής τέχνης θά 

ήδυνατο νά φανερώση ό'χι μόνον τήν ιστορικήν συνέχειαν, καί τούς βαθμούς 

τούς ακριβείς τών επιδράσεων μεταξύ τών βαλκανικών λαών, αλλά και τήν 

συμπτωματικήν αυτόματον γένεσιν καί παράλληλον δημιουργίαν τών διαφό¬ 

ρων θεμάτων τής λαϊκής τέχνης. 

Ούτως, ώς προείπομεν, μόνον σοβαρά συγκριτική μελέτη τής τέχνης όλων 

τών βαλκανικών χωρών θά δυνηθή κάποτε νά εμφάνιση βασίμως τόσον τήν 

αληθή καταγωγήν τών διαφόρων λαϊκών δημιουργημάτων τών βαλκανικών 

χωρών, όσον καί τάς αναμεταξύ των ομοιότητας, τούς συνδέσμους αυτών καί 

τάς ενδεχομένας επιδράσεις καί αλληλεπιδράσεις, αϊτινες όμως δέν ήμπόδισαν 

έκαστον λαόν ν’ άναπτύξη ιδιαίτερα γνωρίσματα είς τήν τέχνην του. Έκ μιας 

τοιαύτης μελέτης, ή ας δυστυχώς δέν έγινε εις τήν Ελλάδα, ούχί ώς διατείνε¬ 

ται ό κ. Πετράνου διά τινας χώρας έκ φόβου προς τ’ αποτελέσματα, άλλ’ έκ 

διαφόρων άλλων ανεξαρτήτων τοϋ σημείου τούτου λόγων, ή Ελλάς εΐμεθα 

βεβαιότατοι ότι δέν θά είναι εκείνη ή τις θά υστέρηση τών άλλων βαλκανι¬ 

κών λαών. 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ 
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Συνεδρία 69η τής Ιόν* Ιανουάριον 1936. 

Προεδρεία ιον τακτικόν Προέδρου τής ΓΕταιρείας κ. Κ. Δνοβουνιώτον. 

Ό κ. Ν. Τωμαδάκις έκαμεν άνακοίνωσιν περί της άντιθέσεως τοΰ 
Κρητικού άρχοντολογίου επί Ενετοκρατίας. 

Ό ομιλητής, άφ’ ού εν αρχή είπεν δτι αί επί Βενετοκρατίας Κρητικά! 

επαναστάσεις δεν ειχον εθνικόν χαρακτήρα, ώς αί κατά τάς δυο τελευταίας 

εκατονταετίας, άλλ άπέβλεπον μάλλον εις την ύπεράσπισιν των φέουδων και 

άλλων δικαιωμάτων των εύγενών Κρητών, έπειτα ώμίλησε περί των αρχόν¬ 

των των έγκατασταθέντων έν Κρήτη επί Νικηφόρου Φωκά καί Αλεξίου Α\ 

του Κομνηνοΰ καί τής παραχωρήσεως εις αυτούς φέουδων υπό των Βενετών 

μετά τον κατά τον II ' και ΙΔ αιώνα άποικισμόν εις την μεγαλόνησον Ιτα¬ 

λικού άρχοντολογίου. Ούτως έχομεν, είπε, δυο εύγενείας, την Κρητικήν καί 

την Βενετικήν άντιμαχομένας επί μακρόν διά τά φέουδά των, ύποστηριζο- 

μένην δέ εις τούς αγώνας της τήν πρώτην υπό τοΰ Βυζαντινού κράτους, 

έφ δσον τούτο ύφίστατο, οσάκις μάλιστα ή Βενετία είχεν εξωτερικός περί¬ 

πλοκός. 

Κατά τήν άνάπτυξιν τού θέματός του ό ρήτωρ έξήρε τήν δράσιν τού 

εύγενούς οίκου τών Καλλεργών, δστις επέτυχε διά συνθήκης (1299), όπως 

έπιτρέπωνται οι γάμοι μεταξύ Ελλήνων καί Λατίνων τούθ’ δπερ συνετέλεσεν 

εις εξελλήνισιν σημαντικού μέρους τού Ένετικού άρχοντολογίου καί εις τήν 

απόπειραν τής ίδρύσεως τής Κρητικής δημοκρατίας τοΰ 'Αγίου Τίτου (1363- 

1364), ή τις προεκλήθη καί εκ τής βαρείας φορολογίας καί έκ τής άντιθέσεως 

τού Ελληνικού καί μητροπολιτικοΰ άρχοντολογίου, έξ ου τελευταίου έλαμβά- 

νοντο αί άνώτεραι άρχαί. 

Τέλος ο κ. Τωμαδάκις ώμίλησε περί τής επαναστάσεως τοΰ Καντα- 

νολέου (1571) μεθ’ ήν παρουσιάζεται ή ακμή τής τέχνης καί τών γραμμάτων 

έν Κρήτη με προσπάθειαν τών έξεχόντων Κρητών νά υποστηρίξουν τον 

ελληνισμόν εναντίον τής επιβολής τής Βενετίας, προσπάθειαν, ήτις θά κατέ- 

ληγεν εις καθολικόν έξελληνισμόν τών έν τή νήσω Βενετών, άν μή αύτη 

διεκόπτετο διά τής καταλήψεως τής νήσου υπό τών Τούρκων καί τής ολο¬ 

σχερούς εκριζώσεως τοΰ άρχοντολογίου. 
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Έν έπιλόγω έτονίσθη ή σημασία τής συστηματικής μελέτης τών Βενε¬ 

τικών αρχείων, τά όποια πολλά θά διδάξουν ού μόνον διά τήν πολιτικήν 

ιστορίαν, αλλά καί δια τάς κοινωνικός καί οικονομικός συνθήκας τής Κρήτης 

επί Ενετοκρατίας. 

Συνεδρία 70>) τής Ι2ηε Νοεμβρίου 1936. 

Προεδρεία τον Αντιπροέδρου τής Εταιρείας κ. I. Ααμβέργη. 

Μετά είσήγησιν τού κ. Φ. Κουκουλέ περί τών άφορώντων είς^ τό έν 

Τώμη συγκροτηδέν Ε' διεθνές Βυζαντινολογικόν συνέδριον, ό εταίρος 

κ. Άναστ. Όρλάνδος άνέπτυξε τό θέμα του «τά περί τήν "Αρταν Βυζαν¬ 

τινά μνημεία». 
Ό ομιλητής, άφ’ ού είπε κατ’ άρχάς γενικά τινα περί τού δεσποτάτου 

τής Ηπείρου, έπραγματεύθη ακολούθως περί τριών μνημείων ευρισκομένων 

τά περίχωρα τής ’Άρτης, ήτοι τού 'Αγίου Δημητρίου Κατσούρη, τής μονής 

εις τών Βλαχερνών καί τής Παναγίας Μπρυώνη. 

Καί κατ’ άρχάς μέν έξήτασε τήν άρχιτεκτονικήν τών ναών^ τούτων, 

οΐτινες είναι σήμερον μέν πάντες τρουλλωτοί, άλλ’ ώς άπέδειξεν ή έρευνα, 

η σαν άρχικώς βασιλικαί θολωταί, καθαρώς ανατολικού τύπου, έπειτα 

δ5 ήρμήνευσεν έκαστου τών είρημένων ναών τήν διακόσμησιν, ήτοι τάς θαυ¬ 

μάσιας τοιχογραφίας τού 12ου αίώνος τού 'Αγίου Δημητρίου, τά λεπτότατης 

τέχνης γλυπτά τού μαρμάρινου τέμπλου καί τών σαρκοφάγων τής μονής τών 

Βλαχερνών καί τέλος τά ώραΐα κεραμοπλαστικά κοσμήματα τής Παναγίας 

Μπρυώνη, στηριζόμενος δέ επί αρχιτεκτονικών καί συγκριτικών παρατηρή¬ 

σεων ό ρήτωρ προσεπάθησε νά όρίση τον χρόνον τής κτίσεως τών μνημείων 

τούτων, άτινα συνέδεσε καί προς την τοπικήν ιστορίαν. 

Τέλος προσαρμόζων διάφορα διεσπασμένων μαρμάρων τεμάχια κατωρ- 

θωσε νά κάμη άναπαράστασιν σαρκοφάγοι, πιθανώς εις δέσποτας άνηκουσών. 

Μετά ταύτα ό κ. Ί. Παπαδόπουλλος ώμίλησε περί πλαστών χωρίων εν 

τή χρονογραφία τού Γεωργίου Φραντζή. Άφ’ ού ούτος άνέπτυξε τά^κατά^τό 

πρόσωπον τού Φραντζή καί τήν σημασίαν τής χρονογραφίας του, ειπεν δτι, 

ώς διεπίστωσεν, έκ τών δύο διατυπώσεων τής είρημένης χρονογραφίας ή μέν 

συντομωτέρα είναι έ'ργον τού χρονογράφου, ή δέ μάλλον διεξοδική έχαλκευθη 

υπό τού Μητροπολίτου Μονεμβασίας Μακαρίου Μελισσηνού, δστις δι’ αύτής 

άφ’ ενός μέν ήθελε νά έξάρη τήν σημασίαν τής οϊκογενείας τών Μελισσηνών, 

άφ’ ετέρου δέ νά περιποιηθή διάφορα πρόσωπα. Προς ΰποστήριξιν δε της 

γνώμης του ό κ. Παπαδόπουλος άνέφερε διάφορα χωρία τήν πλαστότητα 

τών οποίων άπέδειξεν, άφ’ ού ταύτα άναφέρονται άφ’ ενός μέν εις γεγονότα 
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υπερβαίνοντα τα χρονικά δρια τά ύπό τού χρονογράφου εν χω εργω του 

τεθεντα, αφ ετέρου δέ όμιλούσι περί τίτλων ήγεμονοπαίδων, τούς οποίους 

δεν ε.ιχον ου γοι καί τούς οποίους άναμφιβόλως δεν θά τοΐς άπέδιδε σύγχρο¬ 

νος συγγραφεύς, τόσον μάλιστα στενώς μετά τής αυλής συνδεόμενος. 

Καταλήγων ό όμιλητής άπέδειξε την πλαστότητα τού χωρίου τής χρονο¬ 

γραφίας, εν φ γίνεται λόγος περί ίερολογίας μνήστρων γόνου τής εν Νεα- 

* τί}ςαΊΓαλίας ο1*°Υβνβίας των Καράκκιολη μετά τήτ αύθεντοπούλλατ 
ηΓΟί της θυγατρός τού Δεσπότου Θωμά Παλαιολόγου, ήτις Ιερολογ ία είναι 
ανύπαρκτος και έπλάσθη προς κολακείαν τού εΐρημένου Ιταλικού οίκου. 

Συνεδρία 71η τής 26η* Νοέμβριον, 1926. 

Προεδρεία τον τακτικού Προέδου τής 'Εταιρείας κ. Κ Ανοβουνιώτον. 

^ ^°υγεας &^σε πε?ι προστατευτικών μέτρων υπέρ των 
βυζαντινών χειρογράφων. 

. ΓΓ° 6^τ<\ς, αφ’ ού άνέφερε τίνες περιέγραφαν τά χειρόγραφα τής Ιπϊ 
του ΙΙαγγαιου μονής τής Κοσινίτσης καί τής παρά τάς Σέρρας τού Προδρό¬ 

μου ωμιλησεν έπειτα περί τής ύπό τών Βουλγάρων αρπαγής αυτών κατά 

την Βουλγαρικήν κατοχήν τής Ανατολικής Μακεδονίας ώς καί τής έπιστρο- 

Γύ Νεϊγυ^ αΰΐών εΐς τό Ελληνικόν Κράτος, δυνάμει τής συνθήκης 

. Α^ί>ρμί)ν δέ λαμβάνουν ό κ. Κουγέας έκ τού δτι ώρισμένος αριθμός 
των πολλών μή Ιπιστραφέντων κωδίκων εύρέθη εϊς παλαιοπωλεία τής 
Δυσεως, ειπεν ότι ύπέβαλεν εις τό φιλολογικόν τμήμα τού εν Τώμη Βυζαν- 

πνολογικου ^Συνεδρίου πρότασιν, αποδεκτήν γενομένην καί Ιγκριθεΐσαν 

επειτα και υπό τής όλομελείας, καθ’ ήν καί τά Βυζαντινά χειρόγραφα, ώς 

αντικείμενα αρχαιολογικά θεωρούμενα, πρέπει νά τυγχάνωσιν όποιας καί 

ταυτα προστασίας, συμφώνως προς τάς αποφάσεις τού εν Άθήναις πρώτου 
αρχαιολογικού συνεδρίου. 

£ , Ε! τε^1 ° ^τωρ άνέΥνωσε τό κείμενον τής προτάσεώς του διά τής 
οποίας λαμβανονται ύπέρ τών Βυζαντινών χειρογράφων προστατευτικά μέτρα. 

, « ® Ταυτ0ί ° Κ ’Α· Ξυγγόπουλος, άφ’ ού διά βραχέων εξέθηκε τά κατά 
την ιστορίαν του περ,φήμου ναού τών 'Αγίων Αποστόλων, τον όποιον άνή- 

γειρεν εν Κωνσταντινουπόλει κατά τον εκτον αιώνα ό Ιουστινιανός, έξήτασε 

κατόπιν τας διαφόρους αύτου άπεικονίσεις έν χειρογράφοις καί ϊδιαίτέρως 

μιαν σωζομενην είς χειρόγραφον τής βιβλιοθήκης τού Βατικανού καί εις 
αντίγραφου αυτού έν τη Εθνική Βιβλιοθήκη τών Παρισίων. 
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Ή μικρογραφία αυτή, ήτις έθεωρήθη ώς ή πιστότερα άπεικόνισις τού 

περίφημου ναού, κατόπιν εξετάσεως έν παραβολή προς αλλας εικόνας, απε- 

δειξεν ό ρήτωρ οτι δεν παριστα τούς 'Αγίους Αποστόλους ούτε άλλην ωρι- 

σμένην εκκλησίαν, άλλα τό ιερόν εκκλησίας, έδημιουργηθη δε, ινα κόσμηση 

βιβλίον ή ειλητάριον περιέχον τάς λειτουργίας τού Χρυσοστόμου και τού 

Μ. Βασιλείου. 

Συνεδρία 72« τής 10η« Δεκεμβρίου 1936. 

Προεδρεία του τακτικού Προέδρου τής 'Εταιρείας κ. Κ. Δυοβοννιώτου. 

Ή κυρία Βενετία Κώττα ανέλυσε την εϊκονογραφικήν παράστασιν 

«άκρα ταπείνωσις τού Χριστού», παράστασιν ανταποκρινομενην εις τον εν 

τή Δύσει λεγόμενον Χριστόν τού Πάπα Γρηγορίου τού Μεγάλου, ης η παλαιο- 

τέρα άπεικόνισις άνευρεθεΐσα έν τω ύπογείφ παρεκκλησίου τού ναού δειηία 

Ογοοο ίη ^ηιεαίοιη τής Ρώμης εϊχεν άποδοθή κακώς είς έπινόησιν τών 

Δυτικών. 
Ή όμιλήτρία άνευρούσα επί αμφίων τού Βυζαντινού μουσείου Αθηνών, 

άτινα έμελέτησε, τό νήμα τής έξελίξεως τής συνθέσεως, καί ανελθοΰσα μέχρι 

τών πηγών, κατοόρθοοσε νά άποδείξη τήν Βυζαντινήν προελευσιν απαντων 

τών στοιχείων τής περί ής ό λόγος παραστάσεως. Διά τής μελέτης δέ τών 

αυτών άμφιων κατουρθωσεν επ’ίσης ν’απόδειξη την υπ αυτής άλλοτε εξενε- 

χθεισαν ύπόθεσιν, καθ’ ήν κατά τήν καθαρώς Βυζαντινήν περίοδον ύπήρχον 

μικροί εικονογραφημένοι άέρες, λειτουργικής χρήσεως, έκ παραλλήλου προς 

τούς μεγάλους τελετουργικούς άέρας, ών εΐχομεν δείγματα. 

Μετά ταύτα ό κ. Εμμανουήλ Πεζόπουλος διέλαβε περί τινων Βυζαντι¬ 

νών επιγραμμάτων άνωνύμου ποιητού, τά όποια άπέδειξεν οτι είναι μιμήσεις 

καί διασκευαί άρχαίων έπιγραμμάτων. Ώς ποιητήν δ’ αυτών εθεώρησε τον 

Νικήταν Εύγενειανόν, ήν εικασίαν του, ως ειπεν, επιστοποιησε κώδιξ τής 

Λαυρεντιανής βιβλιοθήκης, άρτίως έν τφ τετάρτω τόμφ τών δΐυάί Βίζαπ- 

ίΐηΐ περιγραφάς. 
Ή δευτέρα άνακοίνωσις τού όμιλητού είχε τό εξής θέμα. «Συνέσιος 

ό Κυρηναίος, ούχί Μεσομήδης». 

Ό κ. Πεζόπουλος, στηριζόμενος επί τού τρόπου τής ποιήσεως τού 

Συνεσίου τού άκμάσαντος επί Άρκαδίου καί γενομένου Χριστιανού καί επι¬ 

σκόπου Πενταπόλεως, προς δέ καί επί τής λεκτικής καί μετρικής όμοιότητος, 

άπέδειξεν δτι, πλήν τών γνωστών αυτού ύμνων καί έπιγραμμάτων, καί άλλα 

ποιήματα άνωνύμως φερόμενα άνήκουσιν εις αυτόν, ήτοι εξ ποιήματα έκδο- 

θέντα τό πρώτον ύπό Σπυρίδωνος Λάμπρου έν τώ Νέω Έλληνομνήμονι καί 
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άποδοθέντα υπό τοΰ Βιλαμόβιτς εις τον επί Άδριανοΰ άκμάσαντα ποιητήν 

Μέσο μή δη, δεύτερον και δυο άλλα από πολλοί γνωστά καί εσφαλμένος είς 

τον αυτόν Μεσομήδη άποδοθέντα καί 3) Ικανά αδέσποτα επιγράμματα καί 

τινα εκ των λεγομένων Ανακρεόντειων. Προσέτι ό κ. Πεζόπουλος απέδειξεν 

οτι ό Συνέσιος^ εγραψεν έμμέτρως Αΐσωπείους μΰθους καί εβεβαίωσεν ότι 
ητο καί μουσικός μελοποιήσας πολλά των ιδίων ποιημάτων. 

Συνεδρία 73ν τής 21V* Δεκεμβρίου 1936. 

Προεδρεία τον τακτικόν Πρόεδρόν τής ' Εταιρείας κ. Κ. Δνοβοννιώτον. 

Ό εταίρος κ. Κ. ’Άμαντος, ανέπτυξε τό θέμα «τά έργα τής ευποιΐας 

παρα τοις Βυζανπνοΐς.» Άφον εν πρώτοις ύπέμνησεν, οτι ό Χριστιανισμός, 

διά του κηρΰγματος της αγάπης, τής αυτοθυσίας, τοΰ αλτρουϊσμοΰ καί τής 

φιλανθρωπικής του όργανώσεως, οΰχί μόνον κατά των διωγμών άντέστη, 

αλλα κα^ παρηγκώνισεν αρχαίας θρησκείας, ώμίλησεν έπειτα περί των φιλαν¬ 

θρωπικών ιδρυμάτων τών Βυζαντινών, ήτοι πτωχοκομείων,’ νοσοκομείων, 

γηροκομείων κτλ., ώς καί τής σχετικής δράσεως τής Εκκλησίας καί τών 

μονά στη ρ ίων, εζάρας τάς φιλανθρώπους προσπάθειας πολλών αύτοκρατόρων 

κα\ ιερών άνδρών, οίον του άγιου "Αντωνίου, τοΰ Θεοδώρου Στουδίτου καί 

τοΰ Κυπρίου Πατριάρχου Αλεξάνδρειάς Ίωάννου τοΰ Έλεήμονος. Καί τών 

Ιδιωτών δέ ή φιλάνθρωπος διάθεσις καί ή ύπέρ τών αιχμαλώτων φροντίς 

καταλλήλως εξήρθη υπό τοΰ κ. Άμάντου, οστις, αποβλέπων εις πάντα ταΰτα, 

έτόνισεν, οτι οι ευκόλως κατηγοροΰντες τό Βυζάντιον, καλόν θά ητο ν’ άπο- 

βλέψωσιν εις την μοναδικήν φιλανθρωπικήν του όργάνωσιν. 

Μετά ταΰτα, ό κ. Γρ. Κασιμάτης εξήταοε την νομοθεσίαν Λέοντος τοΰ 

Σοφού, καί μάλιστα τών νεαρών αΰτοΰ, από άπόψεως κοινωνικής πολιτικής. 

5Αφού ο ομιλητής έδωσε σαφή εικόνα τών πολιτικών καί κοινωνικών συν¬ 

θηκών τής Αυτοκρατορίας κατά τά μέσα τοΰ ενάτου αΐώνος καί ανέλυσε τά 

αϊτια δΓ άό Λέων έπρεπε ν’ άποβή ό μέγας κοινωνικός μεταρρυθμιστής, 

ο μέλλων νά οργάνωση τήν υπέρ τών αδυνάτων καί τών ενδεών μέριμναν,' 

είς ήν η Εκκλησία καί οί Ιδιώται είχον επιδοθή, παρετήρησεν έπειτα, ότι 

ή έρευνα τών νεαρών αΰτοΰ άποδεικνΰει, δτι αΰται έμπνέονται μέν άπό’τήν 

μυστικοπάθειαν τής Χριστιανικής ηθικής, δεν συντελούν όμως είς τήν βελτίω- 

σιν τής θέσεως των αδυνάτων. Ό Λέων ήκουσε μέν ώς φιλόσοφος τά διδάγ¬ 

ματα τής θείας διδασκαλίας, δεν ήσθάνθη όμως ώς Αΰτοκράτωρ τον πόνον 
τών αδυνατών καί οΰδέν έπραξεν υπέρ αυτών. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Έν τη Βιβλιογραφία σημειοΰνται δσα έγράφησαν κατά τό 1936 υπό Ελλήνων και 

σχετίζονται με τόν υπό τής Εταιρείας έπιδιωκόμενον επιστημονικόν σκοπόν. Ταΰτα 

άναφέρονται ού μόνον είς τούς Βυζαντινούς, άλλα καί τούς μετά τήν άλω σι ν χρόνους. 

Έπί τή εύκαιρίρ. δέ ταύιη ή έκδίδουσα Επιτροπή παρακαλεΐ πάντα “Ελληνα δημο- 

σιεύοντα σχετικός μελετάς, δπως άποστέλλη άντίτυπον αυτών προς τόν Γεν. Γραμματέα 

τής Εταιρείας κ. Φ. Κουκουλέν είς Αθήνας, όδ. Λεμησοΰ 12. 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

ΓΛΩΣΣΑ —ΙΣΤΟΡΙΑ —ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

’Αγαθάγγελου Ελαίας. Γλωσσάριο Λουλέβουργας. (Θρςικικά τόμ. 7ος ο. 332 - 339.) 

Αγαθάγγελου Κυδωνιάς καί * Αποκορώνον. Περί τής θέσεως τοΰ Ελληνικού κλήρου 

έν Κρήτη επί Βενετοκρατίας. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 35 σ. 232- 

239, 364-368, 512-518.) 

Άθανασιάδον Κ. Αί ναυτικαί έξερευνήσεις κατά τούς Ελληνιστικούς καί Ρωμαϊκούς 

χρόνους. (Ναυτική Έπιθεώρησις τόμ. 31 σ. 326-346.) 

Άθηναγόρα τέως Μητροπ. Παραμυθίας. Φως από τά βάθη τών αιώνων. Ό ομηρικός 

κόομος. Τό μέγα μυστικόν τών νήσων τών Παξών καί τής Ελλάδος 

έν γένει. Άθήναι 1936 Σελ. 64. 

>, » Ή νήσος τών Παξών είναι ή ομηρική Ιθάκη Έν Άθήναις 1936 Σελ. 

, , Ό Σοφός διδάσκαλος καί ίερομάρτυς Νικηφόρος Παράσχος ό Καντα- 

κουζηνός (Γρηγόριος ό Παλαμας έτ. Κ' σ. 7-15, 45-54, 77-82.) 

Άμάντου Κ. Ό Θούριος τοΰ Ρήγα. (Ελληνικά έτ. Η' σ. 197-211.) 

> » Πόθεν τό όνομα Μανιακής. (Αυτόθι σ. 246.) 

» » Ταχυδρομικόν σημείωμα. (Αυτόθι σ. 268-2<0.) 

» » Κοραής καί Καποδίστριας. (Αυτόθι σ. 289-314.) 

» » Ανατολή καί δύσις. (Αυτόθι έτ. Θ' σ. 32-36.) 

χ » Οί προνομιακοί ορισμοί τοΰ Μουσουλμανισμού υπέρ τών Χριστιανών. 

(Αυτόθι σ. 103 - 166.) 

χ » Γεώργιος Κορέσσιος. (* Αθήνα τόμ. 46 σ. 191 - 204.) 

» » Ανέκδοτον σχέδιον διαλόγου τοΰ Άδαμαντ. Κοραή. (Αυτόθι σ. 257-277.) 

Αηα^ποείοριιΙοΒ Ο ϋόετ <3η5 ηβιΐβπβοΐιίδοΐιβ είναι ( = έστί; εισί) (Ο1οίί& 25 σ. 9-11.) 

Άναγνωστοπονλου Γ. ΙΙερϊ τοΰ Νεοελληνικού ρήματος έργώ. (Άθηνά τόμ. 46 σ. 249.) 

» * Έκ τών ανεκδότων έργων τοΰ Παναγιώτου Στ. Αραβαντινοϋ'. Λόγος 

επιμνημόσυνος είς Νικόλαον Ζωσιμάν. (Ηπειρωτικά χρονικά τόμ. 10°$ 

σ. 187-191.) 
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Άνδρεάδου’Α. Ή Επτανησιακή δημοσία οικονομία κατά την περίοδον 1797- 1814. 

(Έκδίδεται έκ των καταλοίπων τοΰ συγγραφέως επιμελείς. Βαλέριου 

Μέξα. (Εταιρεία πρός ένίσχυσιν των Επτανησιακών μελετών άριθ. 4.) 

Κέρκυρα 1936 Σελ. 62. 

Άνδρεάδου Γεωργ. 8 Σεπτεμβρίου 1822. (Γρηγόριος ό Παλαμάς έτ. Κ' σ. 302-304.) 

Άνδριώτη Ν. - Κριαρά Μ. Εύρετήριον των περιεχομένων εν τφ περιοδικφ συγγράμ- 

ματι Άθηνά τόμοι Α' — ΜΕ'. Έν Αθήναις 1936 Σελ. 568 + ζ'. 

ΑπάΗοίϊε Ν. Εΐ3'ΐηοΙο°·Ϊ5θ1ΐ6 ΕΛΙδπιη£εη ηεη^ηοοΙιΐεοΙιβΓ Οϊπίεΐιΐ ΏΉιΐβτ πυε άεη 

ΙπεεΙη άεε Α^δϊεοϊιεη Μββτεε. (ΟΙοίίπ 25 σ. 11-20.) 

Άνεφορέτε Γιάννε. Ποντιακά ανέκδοτα. (Ποντιακό φύλλα τεύχ. 4-5 σ. 45.) 

’ Αντωνοπούλου Γ. Ή στρατιωτική ιατρική παρ’ ήμΐν από τοΰ 1891-1928. Σελ.-; 

Ανωνύμου. Λαογραφία : έθιμα, ποιήματα, προλήψεις, εργασία, γνωμικά, ανέκδοτα. 

(Προμηθεύς ό Πυρφύρος (Ρέθυμνου), άριθ. 265 ο. 7, 266 σ. 7, 267 

σ. 7, 268 σ. 7, 269 σ. 7, 270 σ. 271 σ. 7, 272 σ. 7, 273 σ. 7, 275-276 

σ. 7, 277 σ. 7, 278 - 279 σ. 7, 280 σ. 7, 281 - 282 σ. 7, 283 σ. 7, 284 σ. 7. 

* * Δημώδη άσματα. Ή νιόνυμφη. (Ραδάμανθυς τεΰχ. 457 σ. 7.) 

* * Ιστορικόν Άρχεΐον Βοιωτίας καί Φθιωτιδοφωκίδος. (Ρουμελιώτικα 
Χρονικά Α' σ. 33 - 34.) 

- * » Σουρμενίτικα ανέκδοτα. (Ποντιακά φύλλα τεΰχ. 1 σ. 13.) 

» » Τσ’ Ώργιάς τό κάστρον. (Αυτόθι σ. 26 - 27.) 

* » Δημοτικά Ελληνικά Τραγούδια στον Πόντο. (Αυτόθι τεΰχ. 2 σ. 23.) 

* » Σατυρικά τραγούδια τοΰ Πόντου. (Αυτόθι σ. 28.) 

* * “Αγγελοι παραμΰθι Σουρμένων. (Αυτόθι τεΰχ. 4 - 5, σ. 43.) 

* » «Ή Σπάπουλα» (Αυτόθι τεΰχ. 6, σ. 21.) 

» » Ποντιακό ανέκδοτα. (Αυτόθι τεΰχ. 7-8 σ. 18.) 

* * Λεξιλόγιον όψαρτυτικής. (Υγεία έτ. ΙΓ'σ. 15- 16, 36 -36, 55-56, 

> » 97-98, 118- 119, 136- 137, 156- 158,175-176, 196- 197, 217-218.) 

* * Νησιώτικο προικοσύμφωνο. [Σίφνου 18 αίώνος.] (Ναυτική Ελλάς 
έτ. Η' σ. 3668.) 

* * Δημοτικά θαλασσινά τραγούδια. Τό καράβι κι* ό Παπάς. (Αυτόθι 
σ. 3673.) 

* * Τό τραγούδι τοΰ Βέργα, άνέκδοτα Δημοτ. τραγούδια. Παραμύθι. (Κρη¬ 

τικές Σελίδες έτ. Α' σ. 25 - 6, 67. 126, 168, 219.) 

* * Συνθηματικά! λέξεις Αίνου-Κεσσάνης. (Αρχεΐον τοΰ Θρςκικοΰ Λαο- 

γραφικού καί Γλωσσικού Θησαυρού, τόμ. Β' σ. 96.) 

» » Μΰθος Άδριανουπολίτικος. (Αυτόθι σ. 201 - 202.) 

’Αηοστολάχη Γιάννη. ’Αριστοτέ?.ης Βαλαωρίτης. Αισθητική μελέτη. 1936 Σελ. 83. 

'Αατοστολίδον Κ. Περί τής μονής τής κοιμήσεως τής ύπεραγίας Θεοτόκου τής Πετρι- 

τσονιτίσσης. (Θρακικά τόμ. 7°ς σ. 50 - 82.) 

* » Συμβολή Δ' εις τήν Θρςκικήν βιβλιογραφίαν. (Αυτόθι σ. 382-398.) 

» Διορθώσεις εις τήν βιβλιογραφίαν τοΰ παραρτήματος τοΰ Γ' τόμου 
(Αυτόθι σ. 398 - 399.) 

* Ό νάματα συγγραφέων των εις τάς 4 συμβολάς είς τήν Θρςκικήν βιβλίο- . 

γραφίαν πραγματειών. (Αυτόθι σ. 400-409.) 

Περί Κουκλένης και τής φερώνυμου αυτής έπ! τής Ροδόπης Μονής 

τών αγίων Αναργύρων. (Άρχεΐον τοΰ Θρςκικοΰ Λαογραφικοΰ καί 

Γλωσσικού Θησαυρού τόμ. Β' σ. 3 -40.) 

» * ’Αποκατάστασις Θρςκικής επιγραφής. (ΑύτόΟι σ. 222-224.) 
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Αποοτολίδον Κ. Ή τοΰ Βικαρίου τής Θράκης Σολομόνος επιτάφιος επιγραφή. (Αυτόθι 

σ. 225 - 234.) 

Αργυρίου ’Α. Τέσσερες εξωφρενικές ελληνικές προλήψεις-(Ήλειακά Χρονικά. Χρ. Α' 

σ. 92.) 

’Αργυροηούλου Π. Ό Αλ. Μαυροκορδάτος καί ή συνταγματική προσπάθεια τοΰ 1841. 

(Ελληνικά έτ. Η' σ. 247 - 267.) 

» » 'Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος κατά τό 1841. (Ελληνικά έτ. Θ 

σ. 85- 102.) 

'Αρδαβάνη - Ανμηεράτον Σ. Νοσοκομεία έν Έπτανήσψ καί Κρήτη επί Ενετοκρατίας. 

(Ελληνική Ιατρική έτ. 10, σ. 728-239.) 

» » Τό πρώτον ελληνικόν ιατρικόν βιβλίον. (Έλληνίκη Επιθεώρησις άριθ. 

342, σ. 96-97.) 

» * Ή ψυχοπαθολογία τοΰ Ούγου Φωσκόλου. Αλεξάνδρεια 1936 Σελ. 96. 

’Ασιατίδη Α. Παιδικές αναμνήσεις άπό ένα ταξείδι στη Λειβερά. (Ποντιακά φύλλα 

τεΰχ. 2 σ. 14 - 18.) 

» » Ό Σκορδοκεφάλογλης. (Αυτόθι σ. 25.) 

» > Λαϊκά τραγούδια τοΰ Πόντου. (Αυτόθι σ. 27.) 

* » Τή Κριάρονος ή Μεσελέ. (Αυτόθι τεΰχ. 3 σ. 23 - 24.) 

» » Τή Διαβόλονος ή Μεσελέ. (Αυτόθι τεΰχ. 4 - 5 σ. 44.) 

> > Ποντιακά λαϊκά άνέκδοτα. (Αυτόθι τεΰχ. 6 σ. 22, τεΰχ. 7 - 8 σ. 6.) 

. > Ποντιακά παραμύθια. (Αύτόθι σ. 20.) 

'Ασηρέα Γ. Κουρσαρόκαστρα καί Κουρσαροφωλιές. Ή Γραμβούσα καί τό κουφο- 

νήσια. (Ναυτική Ελλάς ετ. Η' σ. 3399-3400.) 

Αττιχίδη Βάχη. Δημοτικά θαλασσινά τραγούδια. (Ναυτική Ελλάς έτ. Η'σ. 3537-3538.) 

» » Κεφαλλωνιά καί Κεφαλλιονΐτες. (Ναυτική Ελλάς ετ. Η'.σ. 3581-3582.) 

„ » Οί θαλασσινοί καί ή πρόγνωσις τοΰ καιροΰ. (Ναυτική Ελλάς έτ. Η 

σ. 3609 - 3610.) 

Βαχαλοπούλου 'Απ. Συμβολή είς τήν ιστορίαν τής Θεσσαλονίκης μικρόν μετά την 

άλωσιν αυτής τοΰ 1430 ύπό τών Τούρκων. (Γρηγόριος ο Παλαμάς έτ. 

Κ' σ. 26 - 35, 65 - 73.) 

Βαλαβάνη Παραμύθια Αμισσοΰ. (Αρχεΐον Πόντου τόμ. 6 σ. 228-239.) 

Βαλέζα Γ. Τά νέα Λεσβιακά γράμματα. (Ό Ποιμήν έτ. Δ' σ. 12-16, 49-56, παράρτ. 

σ. 23 - 38.) 

» » Δ. Βερναρδάκη. Δημοσία έκπαίδευσις. (Αύτόθι παράρτ. 70-79). 

» » Σολωμικά. (Ιόντος Ανθολογία τεΰχ. 107 -109 σ. 73 - 76 ) 

» > Βιβλιογραφίαι Ελλήνων λογίων καί επιστημόνων. Αθανάσιος Χρι- 

στόπουλος. (Γενική Ελληνική Βιβλιογραφία έτ. Γ' σ· 8-14.) 

> » Ό Άνδρέας Καρκαβίτσας στή Μυτιλήνη- (Ήλειακά Χρονικά Χρ. Α 

σ. 63 - 65.) 

» » φιλολογικά στον Έρωτόκριτο. (Κρητικές Σελίδες Α σ. 156-7·) 

» » Οί Ίωαννΐται τής 'Ρόδου καί ή πειρατική των δράσις. (Εκκλησία έτ. 

ΙΔ' σ. 332 - 333.) 

* » Άμπετίν Πασάς Ντΐνος, ό φιλέλλην έλληνιστής καί ποιητής. (Εργασία 

τεΰχ. 321 σ. 190.) 

* ο Μία άγνωστη βιογραφία τοΰ Σολ.ιομοϋ· (Αύτόθιτεΰχ.346, σ. 887-888·) 

* * "Ενα συντρίμι δημοτικού τραγουδιού- (Μακεδονικές ημέρες έτ. Α 

σ, 191- 193.) 
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Βαλετα Γ. Βιζυηνοϋ. Οί στίχοι στο Φρενοκομείο. (Μακεδονικές ήμέοετ έτ. Δ' 

σ. 272 - 279.) 

> » Ή λεσβιακή Αναγέννησις (1801 - 1841). Καλλονή 1936 Σελ. ; 

* Έρωτόκριτος καί Λογιωτατισμός. (Κρητικές Σελίδες έτ. Α' σ. 262-7.) 

* * Σολωμοΰ προφορικοί στοχασμοί. Αλεξάνδρεια 1936 Σελ. 30. 

» * Φιλολογικά στον Κρυστάλλη. Μυτιλήνη 1936 Σελ. 16. 

Ό Σολωμός καί οί Φαναριωτες 1825 - 1891.. Μυτιλήνη 1936 Σελ. 40. 

* * Ό Μηθυμνης Πανάρετος 6 Κύπριος, αναμορφωτής τήε Λέσβου. (Πάφος 
Β'. σ. 117-18 ) 

Βασματζή Θεοδώρου. Οί Χιώτισσες κατά τήν Έπανάοτασιν. (Ναυτική Ελλάς έτ Θ' 

σ. 3725-3726.) 

Βαφείδον Νικολ Άρχιμανδρ. Τό εν Διδυμοτείχφ μετόχιον «ό “Αγιος Χαράλαμπος». 

(Θρακικά τόμ. 7ος σ· 212 - 220.) 

Ββοε Ν. Ζιιτ ιηίίΐβΐ - υπά ηβιι^πβοΗίδοΗβη ΟτίβηοιηβηΙεΙαΙυΓ άσε Μαίπαΐίδοΐιεη 

ΗοοΗ&ηάβε (Οΐοίία 25 σ. 20- 26.) 

Βέη Ν. Ή μονή του Όσιου Λουκά τοΰ Στειριώτου καί ή εκκλησιαστική κοι- 

νόνης Παναγίας τής Ναυπακτιωτίσσης, ό Ιωάννης Άπόκαυκος καί ό 

έξ Άγκώνος. (Πρακτικά τής έν Άθήναις Χριστιανικής Αρχαιολογικής 

Εταιρείας τοΰ έτους 1933, περίοδος Γ' τόμ. Β' σ. 3-16 δ.) 

Ιωάννης Βηλαράς καί Αναστάσιος Ίω. Καραμίχου. (Ελληνική Έπι- 

θεώρησις άριθ. 349 σ. 7 · 8.) 

* *Η νέα έκδοσις των έργων τοΰ Βηλαρά. (Νέα Εστία τόμ. 19 

σ. 1037 - 1040.) 

» Η Υδρα κατά τό 1832. (Τό Μέλλον τής “Υδρας έτ. Δ' σ. 53 - 54, 73 - 76.) 

» Έκ τοΰ βιβλιογραφικού εργαστηρίου τοΰ Μητροπολίτου Μήδειας καί 

Σωζοπόλεως. (Άρχεϊον τοΰ Θρφκικοΰ Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικού 
Θησαυροΰ τόμ. Β' σ. 236 - 237.) 

> » Άνδρέας Λασκαράτος καί Ιοεπ Ρίο. (Νέα Εστία Χριστούγεννα 1936, 
σ. 36 - 39.) 

Βερτη Ν. Ελληνική βιβλιογραφία έτος 1930. Άθήναι 1936 Σελ. 162. 

Κατάλογος των έν τή Εθνική βιβλιοθήκη κατά νόμον κατατιθέμενων 

αντιτύπων 1934. Άθήναι 1936 Σελ. 151. 

* Ελληνική βιβλιογραφία - Κατάλογος των εν τή Εθνική βιβλιοθήκη 

κατατεθειμένων αντιτύπων. Τεΰχος Γ°ν 1935 Σελ. 110. 

Βιξουχίδου 2Γ. Ό Γάϊος καί αί εισηγήσεις αύτοΰ. Έν Θεσσαλονίκη 1937 Σελ. 95. 

Βλαχογιαννη Γ. Ή πεσμένη Κολώνα. (Νέα Εστία τόμ. 19 σ. 167- 172.) 

Βογαζλη Δ. Δύο ποιήματα από τή Φιλιππούπολη. (Άρχεϊον τοΰ Θρρκικοΰ Λαο- 

γραφικοϋ καί Γλωσσικού Θησαυρού τόμ. Β' σ. 194 - 196.) 

Βουδονρη Λ. Αγγέλου. Ή Ιερά μονή τοΰ Σωτήρος Χρ,στοΰ τής νήσου Πρώτης 

( Ορθοδοξία έτ. ΙΑ' σ. 185- 187, 248 - 251, 277 - 281, 309 - 313.) 

Βονρβέρη Κωνστ. Τό πρόβλημα τού μαθήματος τής Ιστορίας έν τοϊς’ σχολείου: τής Μ. 

Έκπαιδεύσεως. Άθήναι 1936. Σελ. 174 + ιβ'. 

Βρατσάνον Δ. Ιστορία των έν Έλλάδι επαναστάσεων 1936 Σελ. 388+χν. 

Βυζάντιου Κ. Βαβυλωνία. Μετά προλόγου Ν. Λάσκαρη. Άθήναι 3936 Σελ 95 

Γατοπονλου Δ. Ό στρατηγός Καλλέργης καίό κόμης Σπόνεκ. (Εθνικός κήρυξ Φεβρουά¬ 

ριου σ. 8-9,) 

* Ό Ιουδαίος Δον Δαυίδ Πατσιφίκος καί ή δούκισσα τής Πλακεντίας, 

(Ναυτική Ελλάς τόμ. Η' σ. 3508.) 
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Γεδεών Μαν. Μνεία των πρό εμού 1800-1863- 1912. Άθήναι Σελ. 472. 

» » Πατριαρχικοί εφημερίδες. Μέρος Α'1500 -1660. Αθήναι 1936. Σελ. 120. 

Ό άγιος Γεώργιος έν τή Κωνσταντίνου πόλει. (Μεσαιωνικά Γράμματα 

τόμ. Γ' σ. 29 - 46.) 

, » Είκασίαι μετά έρευναν ένοριακών κωδίκων Κωνσταντινουπόλεως. 

(Αυτόθι σ. 79 - 97.) 

, » Παλαιός Εύωρίας Θρακωα κέντρα. (Θρακικά τόμ. σ. 5 - 34.) 

* » Διαθήκαι δύο Θρακών διδασκάλων. (Αυτόθι σ. 201-211.) 

Γερακάρη Ν. Σελίδες έκ τής συγχρόνου ιστορίας. Άθήναι 1936 Σελ. 535 + η', 

Γερμανού Μητροττ. Σάρδεων. Συμβολή εις τούς Πατριαρχικούς Καταλόγους Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως από τής άλώσεως καί έξης. (Όρθοδοξία έτ. ΙΑ'σ. 36-45, 

55-62,86-95, 138 - 145, 167- 173, 198-207, 240-247, 263-271,300 

- 308, 337 - 344.) 

» » Επισκοπικοί κατά?>.ογοι τής έπαρχίας Κρήτης. (Εκκλησιαστικός Φάρος 

τόμ. 35 σ. 82-101, 282-284.) 

Γεωργακά Δημ. Περί τής αρχής τοΰ τοπωνυμίου Φιλιατρά. (Ελληνικά έτ. Η' σ. 315-318.) 

» » Νεοελληνικά γλωσσικά άνάλεκτα. (Αθήνας τόμ. 46 σ. 97-122.) 

» » Τά μετά τοΰ θεο - σύνθετα. (Αυτόθι σ. 123-135.) 

» » Σουφλί. Περί τής αρχής τοΰ τοπωνυμίου. (Άρχεϊον του Θρρκικοϋ Λαο- 

γραφικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυροΰ τόμ. Β' σ. 97 - 104.) 

Γεωργακοηοΰλου Γεωργ. Οί λιμένες των ξένων εις τό Βυζάντιον. Έν Άθήναις 1935 

Σελ. 31. 

Γεωργακοηοΰλου I. Τό Ελληνικόν Ναυτικόν διά μέσου των αιώνων. Έκδοσις δεύτερα. 

Άθήναι 1936 Σελ. 146. 

Γεωργαντα Άντ. Βίος τοΰ Ίωάννου Γκούρα. (“Ρουμελιώτικα Χρονικά έτ. Α' ο. 35 36). 

Γεωργιάδου Κ. X. “Ελληνες καί 'Ρώσσοι κατά τον Γ αιώνα. (Μακεδονικόν ήμερολο- 

γιον, έτ. 12 σ. 233 -236.) 

Γεωργιάδου Κλεάν&ους. Ή καταγωγή τών Κυπρίων. Λευκωσία 1936 Σελ. 351 + κα'. 

Γιαλούρη Αντωνίου. Χαΐρε πόλις τοΰ Παμβασιλέως. Αθήνα (1935) Σελ. 149. 

» » “Ενας διηγηματογράφος, Άρχης Κόβας. (Λόγος φ. 2 Απριλίου 1936). 

» » Στερνοί Φαναριωτες λόγιοι, Ήλίας Τανταλίδης. (Νεοελληνικά I ράμ¬ 

ματα 12 Ίανουαρ. 1936 άριθ. φύλλ. 40 σελ. 3. 14 καί 19 Ιανουάριου 

1936 άριθ. φύλλ. 41 σ. 3 καί 15.) > ( 

» » Εκείνοι ποΰ φεύγουν. Λύσσανδρος Πράσινος. (Νέα Εποχή φ. Αύγου¬ 

στου - Σεπτεμβρίου 1936 άρ. 6 καί 7 σ. 38 - 39.) 

Γιαννακούρον I. Δύο ανέκδοτα πατριαρχικό σιγίλλια. (Ελληνικά έτ. Θ σ. 69-84.) 

Γιαπανα X. Κυπριακά παραμύθια. Τό Βασιλόπουλλον (Πάφος Χρόν. Β' σ. ο1-52). 

Γκανονλη Γ. Έκ τών εθίμων τής Σιατίστης. (Μακεδονικόν ημερολόγιον έτ. 12. 

σ. 97-102.) 

Γλαύκου Χριστή. Τό δνειρον τής Παναγίας. (Κυπριακά Χρονικά έτ. ΙΒ' σ. 154-155). 

Γολέμη Δημ. Τά χέλια κατά τήν άρχαίαν παράδοοιν καί σήμερον. (Αλιευτική Επι- 

θειορησις τεϋχ. 11-12 σ. 21 τεΰχ. 17 σ. 20.) 

Ρρ Χ' Εις τήν φωλεάν ενός ίστορικοΰ τυράννου. (Ό Χρυσούς αιών έτ. I 

σ. 649-653.) 

Δασκαλάκη Βασ. Τά πουλιά τής Ελλάδος. Οί κεφαλάδες. (Κυνηγετικά Νέα άριθ. 114 

σ. 7-8.) 
„ » Τα Μπεκατσίνια. (Αυτόθι άριθ. 117 σ. 107 - 109.) 

Δεληβασίλη Γ· Ανέκδοτα δημοτικό τραγούδια (Κρητικές σελίδες έτ. Α' 0· 326, 168.) 
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Μηνιάννη Β. Τό άμπα,ζηλί,α σ,ή Θράκη. (Άρχεΐον τον Θρακ,κοϋ Λοονραφ.χοϋ 

και Γλωσσικού Θησαυρού. τόμ. Β' σ. 56 · 68.) 

» Λαογραφικά, Ιστορικά σημειώματα καί παραδόσεις. (Αυτόθι σ. 105-112.) 

* Γλωσσάριο τοϋ Δγάν - Κιοϊ Μαλγάρων. (Αυτόθι σ. 112 -118.) 

Δεληγιάννη Γ. Δαπόντε έπιστολαΐ προς τόν πατριάρχην. Καλλίνικον Γ' (Θεολογία 
τόμ. ΙΔ' σ. 70 καί 71.) 

Δεντρινον ΕΙρ. Στέλιος Χρυσόμαλλης (Ίόνιος Ανθολογία τεΰχ. 104-106 σ 2-6 τεΰν 

107-109 σ. 68-72). ’ Α’ 

Δημοποΰλου Π. Ή αίωνία Ελλάς. Άθήναι 1936 Σελ. 290. 

Δραγονμη Στεφ. Ή Παλαιό Ζάκυνθος (Ίόνιος Ανθολογία τεΰχ. 104 - 106 σ 22 24) 

Δν,β'νν,ώτον Κ.Τά ύπ' άρΛ 117 *οί 366 χε,ρόν,,οφ,, νοϋ έν Κα,νοταν,.νουπόλε. 

Μετοχιού τοΰ Παναγίου Τάφου (Θεολογία τόμ. ΙΔ' σ. 24-29). 

* Δωρεα1 Χειρογράφων εις τό Θεολογικόν Σπουδαστήρ,ον τοΰ Πανεπι¬ 

στημίου. (Εκκλησία ετ. ΙΔ' σ. 6-8, 155-156). 

Δωρεά Μουσικοΰ Χειρογράφου εις τό Θεολογικόν Σπουδαστήριον 
(Εκκλησία ετ. ΙΔ' σ. 323-324.) 

. Εγκυκλοπαίδεια Νεοελληνική Φιλολογική (εκδ. Ανεξάρτητου) Α-ΑΚ. 

Έρανιστή. Οί γάμοι στα νησιά μας (Ναυτική Ελλάς τόμ. Η' σ. 3568). 

Εταιρεία προς ένίσχυσιν των Επτανησιακών μελετών. Έκθεσις πεπραγμένων 

τοΰ έτους 1935. Κέρκυρα 3936. Σελ. 14.) 

Εναγγελίδου 7'ρ. ^Πολυχρόνιος Δημητρίου. (Θρακικά τόμ. 7ος σ. 228-229.) 

* Ή παιδεία επί Τουρκοκρατείας. [Ελληνικά σχολεία από της άλώσεως 

μέχρι Καποδιστρίου.] Έν Άθήναις 1936 τόμ. Α' Σελ. 373+ ΟΕ, τόμ. 
Β Σελ. 547. 

ΕίαπΜ»ον Τ^-Μ.χ^Χϋον Μ. Νο^ον. Τσιορία τής νήσου Κάσσου ά„ό των άρ. 

χαιοτατων χρόνων μέχρι των καθ’ ήμάς. Άθηναι 1936 Σελ. 377 4-ε'. 

Ευσταϋ-ιου Ν. Κύριλλος καί Μεθόδιος. Άθήναι 1936 Σελ. 48. 

Ενσζραζιάδον Σωφρόνιόν. Έπιστολαΐ Ευγενίου Ίωαννουλίου τοΰ Αίτωλοΰ (Ελληνικά 

ετ. Η' σ. 271 - 288 καί Θ' 55-68). 

Ζαγανιάρη Β. Τα φαρμακευτικά φυτά τής Ελλάδος. Έν Άθήναις 1936 Σελ 80. 

ΖαΚγί/,ίΓ,οε Ο. ΙΤπβ ρΗποβδεο ίΓεπςεΐεε ά 1ε οοιπ· άο Μίδίπι επ XIV* 3ΐβοΐ€. Ιεαόοΐΐβ 

* _4 ^ Βυεΐ^πεπ Οαπΐεουζέηε (Κενπε άεε έίαά. §γ. 49 σ. 62-76). 

Ζακνϋ-ηνον Δ. Ή λατινική επιγραφή τοΰ άγιου Λαυρέντιου. (Ελληνικά ετ. Θ' σ.29-31.) 

Ζαργάνη I. Εύβοϊκαί τοπωνυμικά! ερευναι. (Άρχεΐον Εύβοϊκών Μελετών τόμ. Α' 

σ. 172-176.) 

Ζέπου Παν. Συνταγμάτιον Νομικόν Αλεξάνδρου Ίωάννου Ύψηλάντη βοεβόδα, 

8 ηγεμόνος πάσης Ούγγροβλαχίας 1780 Άθήναι 1936 Σελ. 267-4-ι'. 

Ζερμπα Δ. Οί αύτοκρατορικοί Γάλλοι είς Παξούς (Ναυτική Έπιθεώρησις τεΰχ. 

* 3 ^ σ· 83-111 και 149 σ. 229- 259 καί έν ίδιαιτ. τεύχει Σελ. 65). 

Ζήση Ενστρ. Διάφορα Αύδημίου. (Θρακικά τόμ. 7ος σ. 319-331.) 

* 8 Παροιμιαι και παροιμειώδεις φράσεις Αύδημίου (Αυτόθι σ. 340 - 350.) 

Ζωη Λ. Προσθήκαι είς βιβλιογραφίαν Σολωμοΰ (Ίόνιος Ανθολογία τεΰν. 104- 

106 σ. 10 -13). 

^Επαναστατικόν κίνημα έν Ζακύνθφ κατά τό 1801. (Αυτόθι σ. 17-19). 

8 8 >Απ° τήν ιδιωτικήν ζωήν τοΰ εθνικού μας ποιητοΰ. 

* * (Αί Μοΰσαι άριθ. 600 σ. 4, 601 σ. 2. 

Από τήν ανέκδοτη ζωή τοΰ Θ. Κολοκοτρώνη καί των συγγενών του 
(Αυτόθι τεΰχ. 956 σ. 1-2.) 
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Ζώη Λ. Ίδρυσις αδελφάτου έν Ζακύνθφ. (Μεσαιωνικά Γράμματα τόμ. Γ' 

σ. 13-28.) 

Ζώρα Γ. Σολωμικά σημειώματα (Ίόνιος Ανθολογία τεΰχ. 110-112 σ. 80-82.) 

, » Χάρος καί "Ερωτας (Ελληνική Έπιθεώρησις άριθ. 346-347 σ. 349.) 

Ζοι·&5 ΟϊοΓ^ίο. Αιοηβ πβΐ δυο οβπίοπαπο άϊ οαρίΐείε βΐίβηΐοα. (ΓΈατορα Οπεπί&ΐε 

έτ. 15 391-403). 

» » Όειποίχίο νεπι&άαΐτϊδ. (Αυτόθι σ. 98-101.) 

» * ΑτίδΙοπιβηϊδ Ρτονεΐεπσΐιϊοδ. (Αυτόθι σ. 101-103 ) 

Ζώτον Δημ. Ή ξενιτειά των Ήπειρωτών. Αθήνα 1936 Σελ. 40. 

Θαλασσινόν. Τά Φύκια. (Ναυτική "Ελλάς τόμ. Η' σ. 3462). 

» * Ή σμύρνα. (Αυτόθι τόμ. Η' σ. 3698). 

Θεοτόχη Σπ. Μνημεία τής Ελληνικής Ιστορίας. Τόμ. Β' τεΰχ. Α'. Ιστορικά Κρητικά 

έγγραφα έκδιδόμενα έκ τοΰ Αρχείου .τής Βενετίας. Θεσπίσματα τής 

Βενετικής Γερουσίας 1281- 1385. Έν Άθήναις 1936 Σελ. 332-βιη. 

Θεοφανίδον I. Ή πρώτη πολιορκία τοΰ Μεσολογγίου. (Ιστορικόν Άρχεΐον, σειρά Α' 

τεΰχ. Ζ' σ. 33 - 40). 

» * Αυτοβιογραφία Θεοδώρου Κολοκοτρώνη... υπό Γ. Τερτοέτη. (Αυτόθι 

σ. 49-128.) 

* » Άρχεΐον Θεοδώρου Κολοκοτριόνη. (1821 - 1834). (Αυτόθι σ. 217-296.) 

Ιεζεκιήλ. Μητροπ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων. Ανέκδοτα έγγραφα Καλα¬ 

μάτας. Έν Άθήναις 1936 Σελ. 32. 

Ίντιάνου Άντ. Κύπριοι ποιητάρηδες. Κωσταντΐνος Φιλίππου. (Κυπριακά Γράμματα 

έτ. Β' σ. 231-35.) 

» » Κυπριακά ερωτικά ποιήματα. (Αυτόθι σ. 493-498). 

’Ιωακείμ Μητροπ. Σερβίων και Κοζάνης. Ή ιερά μονή τοΰ Όσιου Νικάνορος. 

» » (Μακεδονικόν ήμεςολόγιον ετ. 12 σ. 249 -253). 

Ιωακειμίδη Π. Ή τραγοιδία τής Όρδοΰ. (Ποντιακά φύλλα τεΰχ. 1 σ. 19-21.) 

» > Έλλαδικά τραγούδια. (Αυτόθι τεΰχ. 3 σ. 28). 

» » Φιλολογική αποκατάσταση δημοτικών τραγουδιών τοΰ Πόντου. (Αυτό¬ 

θι τεΰχ. 4 - 5 σ. 10 - 13). 

» » Τά ιστορικά τραγούδια τοϋ Πόντου. (Αυτόθι τεύχ. 7 - 8 σ. 14-15). 

Ίωαννίδον Ί. Κωνσταντίνος ΙΒ'. Τόμ. Β' Έν Άθήναις 1936 Σελ. 888. 

Κ. Π. Εγκύκλιοι καί έγγραφα άποκείμενα έν τώ άρχείφ τοΰ αρχιερατικού 

επιτρόπου Κιμώ?νθυ. (Εκκλησία έτ. ΙΔ' σ. 27 *29, 35-37, 50-52, 

» » 138-140.) 

Καιροφύλα Κ. Ή Ζάκυνθος όπως τήν είδαν οί περιηγηταί. (Ήμερολόγιον τής Μεγά¬ 

λης Ελλάδος 1936 σ. 157 - 190.) 

» » Τά νεανικά χρόνια τοϋ Καποδίστρια. Αλεξάνδρεια 1936. Σελ. 32. 

* » Έν άγνωστον έργον τοΰ Άδ. Κοραή. (Ελληνικά έτ. Η' σ. 349-350.) 

» » Φραγκίσκος Ρώμας καί τό Προξενεΐον Τουρκομεριτών είς τήν Ζάκυν¬ 

θον. (Ίόνιος Ανθολογία τεΰχ. 104 -106, σ. 19 - 20-) 

» » Ποικίλα σημειώματα. (Αυτόθι σ. 21.) 

» » Σεισμός είς τάς Στροφάδας. (Αυτόθι σ. 21.) 

» » Γύρω από τόν Σολιομόν. (Αυτόθι τεΰχ. 110-112 σ. 85-87.) 

Κακριδή I. Νεοελληνικά πάρεργα. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1936. 

σ. 347-351.) 

Καλαντζή Κώστα. Ό ιστορικός Αμβρόσιος Φραντζής ό κληρικός, ό πολεμιστής καί 
διπλωμάτης (1771 - 1851). Άθήναι 1936 Σελ. 37, 
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Καλλιγά Π. Τό Μοναστήρι τής άγ. Τριάδος. (Τό Μέλλον τής “Υδρας έτ. Δ'. σ. 51-52.) 

Καλογεροπονλου Διον. Ανέκδοτος επιστολή τοϋ Ιακώβου Πολυλά. (Ίόνιος Ανθολογία 

τεϋχ. 110-112 σ. 87-88.) 

Κολοκουβάρον Ε. Τά είδη των παραγαδιών μας. ('Αλιευτική Έπιθεώρησις τεϋχ. 16 

σ. 17 - 18, 17 σ. 17, 18 σ. 19 20, 20 - 21 σ. 15.) 

Καλνβοπονλον Μιχ. Ή πλάκα στο Βουλιαράτι.(Ή βόρειος "Ηπειρος τεϋχ. 12 σ. 19-21.) 

* * Προφητεΐαι τοϋ αγίου Κοσμά. (Αυτόθι τεϋχ. 18-14 σ. 20 - 23.15 

σ. 13 - 20, 16 σ. 13 - 16, 17 σ. 12-14, 18 σ. 11 -14.) 

Καμενίδη Θ. Κότας. (Ποντιακά φύλλα τεϋχ. 6 σ. 18.) 

Καμπάνη Άρίστον. Ιστορία τής νέας Ελληνικής Κριτικής (1800- 1925). Έν Άθήναις 

1936 Σελ. 176. 

Καμπούρογλον Δημ. Ή κήρυξις τής Έπαναστάσεως εις τάς Αθήνας. (Νέα Εστία τόμ. 

19 σ. 820-821.) 

* » Ή Άρσίδα. (Ναυτική Ελλάς τόμ. Η' σ. 3410 ) 

Κανδηλαπτη Γ, «Άφωρισμένε». (Ποντιακά φύλλα τεϋχ. 2 σ 24-25.) 

* * Γεωγραφικόν και ιστορικόν Λεξικόν των χωρίων κωμοπόλεων καί 

πόλεων Χαλδίας. (Αύτόθι τεϋχ. 3 σ. 14, 4-5 σ. 32.) 

» » Ποντιακά ανέκδοτα, (Αυτόθι τεϋχ. 4-5 σ. 45.) 

Κανελλοπονλου Κ. Ή Μικρασιατική ήττα Αύγουστος 1922 μετά 12 σχεδιαγραμμάτων. 

Άθήναι 1936. Σελ. 331. 

Καπνα Ν. Ό Γιατρόν κι* ό Κασάπς. (Ποντιακά φύλλα τεϋχ. 3 σ. 19.) 

Καρ&οιηεηοα 8. Μούργος (Βγζ. ΖώΙ. 36. σ. 316 καί 317.) 

ΚαηϋΗαηαεΐε Ω. δρπςάηνδΓΐβτ αηά δρηοΗνδιΐΙίοΗβ Κβάβηδ&Πβη άσε ΑΙίβτίηηΐδ ΐπ άση 

τΒεΐοπεοΒση δοΐιπίΐεπ άβδ Μΐοΐι&εΐ ΡδβΠοδ, άεδ ΕιΐδίεΙίιΐοδ ηηά άεβ 

ΜίοΒαβΙ ΟΗοπΐαΙεδ δοινίε ίη αηάβτβη Γΐαβίοτΐδοΐιβη βυείίβο άβδ XII 

^&1ιτ. Μϋηοΐιβη 1936 Σελ. 128. 

Καραϋ'άνου Ά&. Λάίκαί παραδόσεις Σαμαρίνης. (Ήμερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας 

σ. 165-167.) 

Καρπα&ίον Έμμ. Επικήδεια έθιμα έν Νάξω επί Τουρκοκρατίας. (Εκκλησία έτ. ΙΔ' 

Σελ. 180.) 

» » Ό Κώδιξ Α' τής μητροπόλεως Παροναξίας. (Γρηγόριος ό Παλαμάο, 

ετ.Κ'σ. 139-141,164- 172,200-204.) 

Κιωλή Α. Παναγία ή Ποταμίτισσα. (Κυπριακά Χρονικά έτ. ΙΒ' σ. 54-56.) 

Κλεομβρότον Ε. Υπήρξε ναός τοϋ αγίου Πολυκάρπου είς “Ιππειος (Ό Ποιμήν έτ. Δ' 

Παράρτημα σ. 39 - 42.) 

Κληρίδου Ν. Άπό τόν άγιον Θεόδωρον Αγρού (Κυπριακά Χρονικά έτ. ΙΒ' σ. 34-46.) 

» » Άπ’ τις Ιστορίες τής Παπαδκιάς. (Αυτόθι σ. 151· 152.) 

» » Πουλητήρια "Εγγραφα. (Αυτόθι σ. 305 - 309.) 

8 8 Οί καλλικάντζαροι στήν Κύπρο. (Κυπριακά Γράμματα Β'. σ. 33 - 40.) 

ΚΚόκκαρη Άντ. Γεωργικά γνωμικά. (Κυπριακά Γράμματα Β' σ. 209-211.) 

Κάβα νΔρχη. Στά μάτια καί στά χείλη κι* άλλα διηγήματα. Φανάρι. Πόλη 1936. Σελ. 

Κο!ία& Ο. Ι)35 Ι,βΐίπομιί νοπ Οτανίπ (Βνζ. Ζβΐί. 36 σ. 330-336.) 

Κορνάρου Β. Έρωτόκριτος. Έκδ. Στ. Ξανθουδίδου. *Έκδ. Β' Άθήναι 1936 Σελ. 416. 

(Σύλλογος προς διάδοσιν Ωφελίμων βιβλίων). 

Κορόζου Γ. Βοιωτική ιστορία. (Ρουμελιώτικα Χρονικά έτ. Α' σ. 23-30.) 

Κουγέα Σ. Ό τάφος ενός Έλληνος άγωνιστοϋ είς τό Μονάχον (τοϋ Ήλία Κατσά- 

κου Μαυρομιχάλη). (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1936 σ. 

433-446.) 
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Κουγέα Σ. Άπόδειξις επί παπύρου τοϋ έτους 128 μ. X. (Έλ?νηνικά έτ. Θ' σ. 16.) 

» » Ή έκ Βέροιας βυζαντινή επιγραφή. (Αυτόθι σ. 167 -170.) 

» » Περί τοϋ π ρ ιό του Έλληνος μεταφραστοΰ τοϋ Γκαΐτε Παπαδοπούλου. 

(Αυτόθι σ. 170 - 1.) 

Κουϊμουτσοπούλου Δημ. Κωνσταντίνου Οικονόμου τοϋ εξ Οικονόμων Επιστολή ανέκ¬ 

δοτος προς Πανοϋτσον Νοταράν. (Εκκλησία έτ- ΙΔ' σ. 8 -10.) 

Κουκονλέ Φ. Τό σφουγγάτον τοϋ αγίου Γεωργίου. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης 

Ελλάδος 1936 σ. 281 - 290.) 

» » Μορφολογικά καί γραμματολογικά ζητήματα.(ΟΙοΙΙατόμ.25σ. 159-166.) 

Κουλέλη Δ. Πέτρος Δ. Ζητουνιάτης. (Ρουμελιώτικα Χρονικά έτ. Α' σ. 20- 22.) 

Κουρίλα Εΰλογίου, Αανριώτου. Θεόκλητος Πολυειδής. Τό Λεύκωμα αυτού έν Γερμα¬ 

νία εξ ανεκδότου κώδικος. Ό Φιλελληνισμός των Γερμανών. (Θρακικά 

τόμ. 7°? σ. 83 - 143.) 

Κουρμπελη Ν. Άγγλοελληνικόν λεξικόν ναυτικών όρων. (Ναυτικών, τεχνικών, έμπο- 

» » ρικών, αστρονομικών, μετεωρολογικών κτλ.). Έν Άθήναις 1936 

Σελ. 431. 

Κουτσογιαννοπονλου Δ. Ανάμεσα στους αντάρτες τοϋ Πόντου. Θεσσαλονίκη 1936 

Σελ. 54. 

Κριαρα Μαν. Παρατηρήσεις είς τούς «διδακτικούς Λόγους» τοϋ Μάρκου Δεφανάρα 

(Άθηνά τόμ. 46 σ. 186-152.) 

» » Διαλεχτές σελίδες άπό τό «Γύπαρη». (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης 

. » Ελλάδος 1936 σ. 303-318). 

Κ,ηαηΐΒ μ. Κριτικά καί γραμματικά είς τό Κρητικόν Θέατρον (Βγζ. Νειι^τ. 1&1η·- 

όιισίι XII σ. 50 - 60.) 

Κριτσωτάκη 'Ι. Ή 1η Μαρτίου. Χελιδονισμός. (Διδασκαλική ζωή Χρ. Β' σ. 235 - 237.) 

» » Ή Ιερά μονή τοϋ άγιου Παντε?.εήμονος. (Αυτόθι σ. 320-324.) 

Κτένα Χριστοφ. “Απαντα τά έν Άγίψ *Όρει ιερά καθιδρύματα. Άθήναι 1935 Σελ. 908. 

Κτενιάδη Ν. Οί πρώτοι Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι. Άθήναι 1936 Σελ. 181. 

Κυριαζή Ν. Κυπριακή βιβλιογραφία. Έν Λάρνακι 1935 Σελ. 343. 

» » Δύο σταθμοί τής ιστορίας τής Κύπρου. (Κυπριακά χρονικά έτος ΙΒ' 

σ. 1 - 34.) 

» » Ήτο ή Κύπρος παλαιόθεν πολιτικώς καί θρησκευτικώς συνδεδεμένη 

μετά τής Αίγύπτου. (Αυτόθι σ. 41-43.) 

* » Έπτανήσιοι έν Κύπρω. (Αυτόθι σ. 62-64.) 

» « Προξενικά έγγραφα (Αυτόθι σ. 64-79.) 

» » Ιατροί έν Κύπρω τόν ΙΖ' - ΙΘ' αιώνα. (Αυτόθι σ. 80-84.) 

» » Έκθεσις περί Κύπρου τοϋ Α. ΐ3.νοτ§;πΣΐΓθ. (Αυτόθι σ. 85-103.) 

» » Διαθήκαι τοϋ ΙΗ' αίώνος καί προικοσύμφωνα. (Αυτόθι σ. 104 -134.) 

» » Λαογραφικά σύμμεικτα, Γ' Παίγνια. (Αυτόθι σ. 155- 159.) 

» » Προξενεία έν Κύπριο. (Αυτόθι σ. 161-181.) 

» * Ή άκρίς έν Κύπρω. (Αυτόθι σ. 181-185.) 

» » Τό ύδωρ Λάρνακος. (Αυτόθι σ. 196-207.) 

» » Ό δήμος Λάρνακος. (Αυτόθι σ. 208-213.) 

> » Ύπερβασίαι καί προσβλητικά! πράξεις. (Αυτόθι σ. 220-223·) 

» » Παραμύθια. (Αυτόθι σ. 224-239.) 

» * Λούματα τών ατών. (Αυτόθι σ. 239.) 

* » ΟΙκονομικά τοϋ θρόνου Κιτίου. (Αυτόθι σ. 305-319.) 
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Κωνσταντινίδον ’ Αποστόλου. Πηλιορεΐται έν Αίγύπτω. (τόμος πρώτος). Αλεξάνδρεια 

1936. Σελ. 127. 

Κωνοταντοπονλον Κ. Διορθώσεις καί χρονολογήσεις Βυζαντινών μολυβδοβούλλων τής 

Θράκης. (Άρχείον τοΰ Θρακικοϋ ?.αογραφικοϋ καί γλωσσικού θησαυ¬ 

ρού τόμ. Β' σ. 217-221.) 

» » Πέτρος ίερεΰς ό βιβλιογράφος. (Ελληνικά έτ. Η' σ. 17-20.) 

Ό πόλεμος τοΰ Μωρέως (1824- 1828). (Ναυτική Έπιθέώρησις τόμ. 31 

σ. 13-29.) 

Λ. I. Ό «Δρυάνος» εΤς χορηγός πρός τάς Σχολάς τοΰ υποδούλου Ελληνι¬ 

σμού. (Ή βόρειος Ήπειρος τεΰχ. 118 σ. 23-26.) 

Ααζαροπονλου *I. Τό Πολεμικόν Ναυτικόν τής Ελλάδος από ανεξαρτησίας μέχρι Βασί¬ 

λειος Όθωνος. Έν Άθήναις 1936. Σελ. 538. 

Λαζάρου Α. Δημοτικά τραγούδια. (Δελτίον λειτουργών μέσης έκπαιδεύσεως άριθ. 

7α-8α, σ. 215-227.) 

Λαμπίχη Δ. Σαλεντινή Λαογραφία. Ή χάρη τοΰ Χρίστου. (Νέα Εστία. Χριστού¬ 

γεννα 1936 σ. 92 - 94.) 

Λαμηρινου Β. Βασίλειος Λεοναρδίδης. (Ρουμελιώτικα Χρονικά έτ. Α' σ. 3 - 4.) 

ίατηρ$ΐάο& I/. ΑΙεχΐδ II ΕηιρετεαΓ άε ΤτέΒίδοηάε (1297-1330) εί 1’έ&ΐίδε άε Κοηιε 

(Β}'ζ. Ζείί. 36. σ. 327 - 329.) 

Λαμψίδου Ό. Ποντικόκαστρον Λεοντόκαστρον. (Ελληνικά έτ. Η' σ. 353.) 

Λαούρδα Βασ. Τό Πολεμιστήριον φσμα τοΰ Κοραή. (Ελληνικά έτ. Η' σ. 348-349.) 

Λάππ,α Τ, Ό Βασιληάς "Οθωνας στή Βοιωτία. (Ρουμελιώτικα Χρονικά έτ. Α' 

σ. 13-17.) 

Λάοχαρη Ν. Ή Γυναίκα εις τό νεοελληνικόν θέατρον. (Νέα Εστία. Χριστούγεννα 

1936 σ. 27 - 34.) 

» » Ή Θεατρική διαφήμησις άνά τον κόσμον. Άθήναι 1936 Σελ. 136. 

Λάσχαρι Σ. Διπλωματική ιστορία τής Ευρώπης 1814-1914. ’ΑΟήναι 1936. Σελ. 371. 

Λεβίδη Άλ. Άπό τή ζωή ένός Κάστρου. (Κάστελ Ρόσσο). (Άρχείον Εύβοϊκών 

Μελετών τόμ. Α' σ. 162 - 171.) 

Λιονδάχι Μαρίας, Λαογραφικά Κρήτης τόμ. Α' Μαντινάδες. Έν Άθήναις 1936 Σελ. 

399 + ις'. 

» » Δημοτικό. (Κρητικές σελίδες έτ. Α' σ. 67 ) 

Λουχάτου Δημ. Ή Εκκλησιαστική φρασεολογία στή Νεοελληνική Γλώσσα. (Νέα Εστία 

τόμ. Κ' σ. 1654- 1660.) 

Λουχοποϋλου Δ. Άπό ένα κώδικα διαλυμένου μοναστηριού τοΰ Όλύμπου. (Ήμερολό- 

γιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1936 σ. 113 -140.) 

Λυγνοΰ Άντ. Τό άσκηταριό τοΰ Πα?.αμήδα· (Τό Μέλλον τής "Υδρας έτ. Δ' σ. 94.) 

» » Τό μοναστήρι τής Άγ. Τριάδος. (Αυτόθι σ. 70- 73.) 

» » «Ό Θρυλικός "Αρης» τοΰ Ά. Τσαμαδοϋ υπό τήν Ριυσσικήν προστασίαν 

(Αυτόθι σ. 168.) 

Ανχοΰδη Στυλ. Τό νησάκι «Πύργος τοΰ Λέανδρου» τοΰ Βοσπόρου. (Ναυτική Ελλάς 

τόμ. Η' ο. 3582.) 

Μ. Δημοτική Ανθολογία. (Ρουμελιώτικα Χρονικά έτ. Η' σ. 32.) 

Μαγιάχου Παν. Τό καρυοφίλι τοΰ Διάκου. (Ρουμελιώτικα Χρονικά έτ. Α’ σ. 7-8.) 

Μα&ιονδάχη Γιάννη. Λουλούδα (Κρητικά Χρονογραφήματα) μέ πρόλογον τοΰ Ν. Β. 

Τωμαδάκη . .. Χανιά 1936, Σελ. 124-}-η'· 

Μαχχά Ν. Τό ευδρομον Μυκάλη κατά τό 1912-1913— Ήμερολόγιον τοΰ αντι¬ 

ναυάρχου .. . (Ιστορικόν Άρχείον τόμ. Α' τεΰχ. Ζ' σ. 1 - 32.) 
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Μαμμοπούλου 'Αλ. Ό Γάμος στή Λεουντουριά (Ή Βόρειος Ήπειρος τεΰχ. 16 σ. 19-21, 

τεΰχ. 17 σ. 15-19.) 
, » Τά ιστορικά δεδομένα. (Αυτόθι τεΰχ. 18 σ. 21-22.) 

Μανίχη Άντ. Ή Αστυνομία τής "Υδρας κατά τήν επανάστασιν τοΰ 1821. (τό Μέλλον 

τής "Υδρας έτ. Δ' σ. 59-64.) 

, * Πώς είδε τήν "Υδραν τό 1797 ό Γάλλος περιηγητής Καστελλάν 

(Αυτόθι σ. 161 -166.) 

, * Τί έγραψε διά τήν "Υδραν τό 1765 ό άγγλος περιηγητής Τσάντλερ. 

(Αυτόθι σ. 183-184.) 

Μάργαρη Δ. Τά τυπογραφεία καί τά βιβλία τής Βενετίας. (Νέα Εστία Χριστού¬ 

γεννα 1936 σ. 79-81.) 

» » Άπό τήν ιστορία των Ελληνικών περιοδικών. Έβδομάς. (Ήμερολο- 

γιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1936 σ. 399 - 414.) 

Μαηβίία Ηβρί3πΐ3$ία. Β& ίεππηε άαπδ 1ε ΒΕθ§Γερ1ιίε Ζ&ηάοΙε. (Β’ Ηεΐΐέηίδΐυε οοπΐοιη- 

ροΓΕΪη. τεΰχ. 9 -10 σ. 900-902.) 

ΜΆΓΐηαίοΒ 5 Τΐηε Εηιί£ΓΕΐϊοη άε Οτέίε α Οέρθ&ΐοηίε ειι XVII* δΐέοΐε. (ΒγζεηΒοη 

Ιοιηε X σ. 591-9.) 

Μαρινάτου Στζ. Ό Γέρο Λούρας άπό τό Ληξούρι, (Κρητικές σελίδες έτ. Α σ.-11·) 

Μαρίνη Κ. Τό στερνό ταξίδι τοΰ Καλλικάντζαρου. (Νέα Εστία. Χριστούγεννα 

1936. σ. 134- 137.) 

Ματ&αιάχη Στ. Τό πανδιδακτήριον Κων/πόλεως. (Νέα Σιών τομ. ΛΑ' σ. 60-82.) 

Μαυραχάχη Ίωάν. Ποιμενικά χαρακτηριστικά έν Κρήτη, (έφ. Γεωργική Ήχώ, Χανια 

9.27 Αύγούστου και 6,23 Σ/βρίου 1936 άρ. 3-6.) 

Μελανοφρνδη Π. Ν. Ή αλληλογραφία έν Πόντω. (Ποντιακά φύλλα τεΰχ. 3 σ. 9-10.) 

> » Ό «Γραμματισμένον». (Αυτόθι τεΰχ. 3 σ. 12-13.) 

» » Ή ξενητειά παρά τοΐς Ποντίοις. (Αυτόθι τεΰχ. 4-5, σ. 20-26.) 

„ „ Ό Χαιρετισμός παρά τοΐς Ποντίοις. (Αυτόθι τεΰχ. 6. σ. 8-9.) 

> » Αί περί τοΰ "Αδου δοξασίαι των Ποντίων. (Αυτόθι τεΰχ. 7 - 8 σ. 12 -13.) 

Μέρτζιον Κ. Ή οικογένεια\ών Γλυκέων ή Γλυκήδων. (Ηπειρωτικά χρονικά, τόμ. 

10°9. σ. 1 - 52.) 

* » Κατάλογος των Ένετίησι παρά Νικολάω Γλυκεΐ τώ έξ Ίωαννίνων 

έκτυπωθέντων καί έκδοθέντων βιβλίων άπό τοΰ 1670-1831. (Αυτόθι 

σ. 53' I57·) . , 
» , Κατάλογος των κοινών βιβλίων τής τυπογραφίας Ν. Γλυκή του εξ 

Ίωαννίνων. Έν Βενετίφ, 1812. (Αυτόθι σ. 158 -175.) 

» » Παράρτημα καταλόγου εκδόσεων Ν. Γλυκέως. (Αυτόθι σ. 175- 186.) 

Μηλιοπούλου I. Τό έν Τραπεζοΰντι σπήλαιον τοΰ άγ. Εύγενίου. (Άρχείον Πόντου 

τόμ. 6 σ. 159-168.) 

Μιαονλη Άντ. Ιστορία τής νήσου "Υδρας άπό των άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τής εν 

έτει 1821 Ελληνικής έπαναστάσεως. Έκδοσις Β'. Έν Αθήναις 1936 

Σελ. 280. (Πβ. καί Τό Μέλλον τής "Υδρας έτ. Δ' σ. 7-9, 37-39, 80-84.) 

» » Τό υπόμνημα περί τής νήσου "Υδρας. (Αυτόθι σ. 137-139, 169-170, 

189-190.) 

Μιμίχου Ελ. Λάμπρος Πορφύρας. Αΐγιον 1936 Σελ. 35. 

Μινώτου Μ. Ζεπ16, 1ε νίΐΐ&ββ εί 1& εειυρ&£ηε (Οοπίέτεποε ΓΕάιοάιίΙυδδβε ρΕΓ 1ε 

Ρόδιε άε Βεγϊ). Τίτε^ε 4ρβΛ άα «ΜεδδΕ^ετ ά’ΑΙΙιεηεδ». Αίθέηβδ 1936. 

Μινώτου Σ. Ή κατεδάφισις των Κερκυραϊκών φρουρίων καί ή ούδετεροτης της 

Κερκύρας. (Ίόνιος Ανθολογία τεΰχ. 107 - 109 σ. 41, τεΰχ. 110-112 

ο. 95-126.) 
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Μιράσγετζη Δημοσ&ένονς. Ή ποινή τοΰ "θανάτου. Άθήναι 1936 Σελ. 104. 

Μιχαηλίδου Ευγενίου. Μονή τοΰ αγίου Γεωργίου έν Παλαιω Ιναΐρω. μετά 38 εικόνων. 

Αλεξάνδρεια 1936. Σελ. 260. 

* » Βιβλιογραφικόν δοκίμιον μετά βιογραφικών Σημειώσεων. Μέρος 

πρώτον: Ή Αίγυπτος έν τη συγχρόνω Ελληνική φιλογογία 1800 - 

1936. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 35°ζ σ. 320-331, 465-475 ) 

» » Έξέχουσαι φυσιογνωμίαι έν τή Κοπτική Εκκλησία άπό τοΰ Ζ' μέχρι 

τοΰ Κ' αίώνος. (Αυτόθι σ. 382 * 393.) 

Μιχαηλίδου Κ. Κοιτάξω. (Παιδεία φυλλάδ. 4 σ. 157 -158.) 

Μιχαλοπούλου Φάνη. "Ιδε ό άνθρωπος. "Ενας εκλεκτός τής Ακαδημίας. Αθήνα 1936 

Σελ. 31. 

Μοσχοποΰλου Ν. Σχέσεις Ελλήνων καί Βουλγάρων κατά τον Μεσαίωνα. (Εργασία 

(1936) σ. 356 - 7, 404 - 405, 429 - 430.) 

Μουρέλου Ί. Επίτομος Ιστορία τής Κρήτης. Ηράκλειον 1936. Σελ. 152. 

Μουρούζη Θ. Ή Τζώς των Σουρμένων. (Ποντιακά φύλλα τεϋχ. 6 σ. 19-20.) 

[Μουοοΰρη Άντ.] Βέβηλου Άνεπιστήμονος. Νέος φωστήρ «Επιστημονικός» οίος κατα- 

δείκνυται έκ προσφάτου περί τον Σολωμόν έργον του. Έν Άθήναις 

1936 Σελ. 50. 

Ανέκδοτοι έπιστυλαί Κωνσταντίνου Οικονόμου τοΰ έξ Οίκοτόμων 

(Πραγματεΐαι τής Ακαδημίας Αθηνών τόμ. Ε' άριθ. 1 Σελ. 30.) 

Ό "Ιωάννης ό Χρυσόστομος περί γυναικός. (Νέα Εστία, Χριστούγεννα 

1936 σ. 14-17.) 

Σύντομος Εκπαιδευτική Άνασκόπησις τής έπαρχίας Δελβίνου 1662- 

1913. (Ή βόρειος “Ηπειρος, τεΰχ. 12 σ 24-30.) 

"Ενα ιστορικόν όροθετικόν έγγραφον τοΰ ΙΘ' αίώνος. (Αυτόθι τεΰχ. 

13-14 σ. 23-25.) 

Μπεναρδή Μελ. ψήγματα Μεγαρικών. Β' Μεγαρεϊς καί Δερβενοχιορϊται. Άθήναι 1936 

Σελ. 272. 

Μπούα Χρυαοστ. Έπιστολαί έκ τοΰ Αρχείου τοΰ Αίγίνης Σαμουήλ. (Γρηγόριος ό Παλα- 

μάς έτ. Κ' σ. 249 - 252.) 

Μπούσονλα Ν. Ιστορικά σημειώματα άπό τήν γήν τής έπαγγελίας. Έν Άθήναις 1936 

Σελ. 176 + 2 πίνακ. 

Μνριαν&οπούλου Κ. Χατζηγεωργάκις Κορνέσιος ό διερμηνεύς τής Κύπρου 1779- 1809, 

ήτοι συμβολαί είς τήν ιστορίαν τής Κύπρου έπί Τουρκοκρατίας (1570- 

1878). Έν Λευκωσία 1934. Σελ. 260 + ια'. 

Μωραϊτάχη Κ. Πρωτοπρεσβ. Συμπληρωματικός κατάλογος κωδίκων τοΰ έν Φαναρίφ 

Κων/πόλεως Μετοχιού τοΰ Παναγίου Τάφου. (Όρθοδοξία έτ. ΙΑ' σ. 63- 

69, 180-184, 208-212, 272 - 276, 345 - 348.) 

Μωραΐτον Δ. Γ. Ιστορία τής παιδαγωγικής. Έκδ. Β'. Έν Άθήναις 1936 Σελ. 446. 

Ξάντη Κωνσταντίνον. Βιογραφία τοΰ αοιδίμου ΙΊαϊσίου μητροπολίτου Θεοδοσιουπό- 

λεως καί πάσης τής μεγάλης Αρμενίας. (Δράμα 1936.) Σελ. 46. 

Οίχονομίδου Άποστ. ΙΙαροιμίαι Καλλιπόλεως καί των περιχώρων. (Άρχεϊον τοΰ Θρα- 

κικοΰ Λαογραφικού καί Γλωοσικοΰ Θησαυροΰ τόμ. Β' σ. 196-201.) 

Οίχονομίδου Δ. Τό παθητικόν καί μέσον ρήμα έν τή Ποντική διαλέκτφ. (Άθηνά τόμ. 

46 σ. 153-171.) 

• » Επώνυμα Ποντιακά. (Άρχεϊον Πόντου τόμ. 6 σ. 206 - 227.) 

Οίχονομίδου Δ. Β. Τό σύγχρονο λαϊκό τραγούδι τής Άπειράνθου Νάξου. (Εργασία 

(1936) σ. 405 - 6.) 

Μπαλάνου Δ. 

» » 

Μπάρα Β. 

» » 
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Οίχονομίδου Δ. Β. Ό φιλόσοφος Θεόφιλος Καΐρης. (Αυτόθι σί863, 888, 918, 938, 960-61, 

984, 1009, 1034.) 

Οίχονομίδου Δ. Μ. Συνοπτική ιστορία τοΰ Περιωνύμου Ελληνικού Φροντιστηρίου 

Τραπεζοΰντος. (Ποντιακά φύλλα τεΰχ. 3 σ. 1 - 7 τεΰχ. 4-5 σ· 3 - 7 

» » τεΰχ. 6 σ. 3 - 7 τεΰχ. 7 - 8 σ. 2 - 6.) 

Π. Π. Παραμύθια τής Ρούμελης. (Ρουμελιώτικα Χρονικά έ'τ. Α' σ. 32.) 

Π. Φ. Τσή Τραπεξούντας τό λιμάν. (Ποντιακά φύλλα τεΰχ. 3 σ. 29.) 

Παϊζη Κατίνας. "Ενας κρητικός θρύλος: Ή αρπαγή τής Χρυσαυγής άπ’ τούς Κουρσά¬ 

ρους. (Κρητικές σελίδες Α' σ. 85 -7.) 

Πάλλα Δ. Κατάλογος των χειρογράφων τοΰ Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών 

(Πρακτικά τής εν Άθήναις Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 

τού έτους 1933 περίοδος Γ' τόμ. Β' σ. α' - οα'.) 

Παναγιωτοπονλου Ί. Μ. Στοιχεία ιστορίας τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Άθήναι 

1936 Σελ. 153. 

Παντελάχη Έμμ. Συμβολαί είς τήν Χριστιανικήν Ελληνικήν ποίησιν. (Άθηνά τόμ. 46 

σ. 35 - 83.) 

Παπαδάχη Νικολάου. Ό Κρής ιατροφιλόσοφος Γρηγ. Γ. Γεωργουδάκης, Κριτική 

άνάλυαις των έργων αυτού. Χανία Κρήτης 1936, Σελ. 65. 

» » Ό Ίεροσητείας Αμβρόσιος, Απομνημονεύματα. Α' Βιογραφικά - Εκ¬ 

κλησιαστικά Β' Πολιτικά-Επαναστατικά. Συμβολή είς τήν εκκλησια¬ 

στικήν καί πολιτικήν Ιστορίαν Τεραπέτρου καί Σητείας, Χανία Κρή¬ 

της 1936 Σελ. 248+16. 

» » Ή εκκλησία Κρήτης. Έπισκυπαί - Μοναί. Α' άπάσης τής Κρήτης 

» » Β' Ίεράς καί Σητείας. Χανία - Κρήτης 1936 Σελ. 164+9. 

Παπαδοπονλου Άνϋ·. Περί τής λέξετος ανάθεμα. (Άθηνά τόμ. 46 σ. 205- 208.) 

» » Ή κατάληξις τοΰ παρατατικού - οΰσα. (Αυτόθι σ. 254 καί 255.) 

» » Περί τής λέξεως κλαρί. (Αυτόθι σ. 256.) 

Παπαϊωάννου Δ. Ίστιαϊκά (Άρχεϊον Εύβοϊκών Μελετών τόμ. Α' σ. 87-143.) 

Παπαχώστα Άγγελον. Παναγία ή Σπηλαιώτισσα. (Μεσαιωνικά Γράμματα τόμ. Γ' 

σ. 49 - 76.) 

Παπαντωνίου Ζ. Βυζαντινός ’Όρθρος. Αθήνα 1936 Σελ. 63. 

Παπαοταματίον Τάχη. Ό ιππότης Λικάριος. Οί έρωτες καί οί άγώνές του για νά έλευ- 

θερώση τήν Εύβοια... άπό τούς Φράγκους. Άθήναι 1936, Σελ. 16. 

[Άνατύπωσις έκ τοΰ Αρχείου Εύβοϊκών Μελετών]. 

Παπαχαρίση Άϋανασίου. Άπάντησις περί αγίου Γεωργίου είς άνακοίνωσιν Εύαγγ. 

Σαβράμη. (Μεσαιωνικά Γράμματα τόμ. Γ' σ. 104 - 107.) 

» » Τά Σώπικα. (Ή βόρειος "Ηπειρος τεΰχ. 12 σ. 22-23, τεΰχ. 13-14 

σελ. 27 - 28.) 

» » Δύο τραγούδια άπό τήν βόρειο "Ηπειρο. (Αυτόθι σ. 30-31.) 

Παπαχατζή Βαλέριου. Νέαι συμβολαί είς τήν ιστορίαν τών κατά τόν ΙΗ' αιώνα εμπο¬ 

ρικών σχέσεων τών Μοσχοπολιτών μετά τής Βενετίας. (Ηπειρωτικά 

χρονικά τόμ. 10°ζ σ. 270-288.) 

Παπαχριατοδοΰλου Μόσχου. Θρακικά τραγούδια (Μουσική.) (Άρχεϊον τοΰ Θρφκικοϋ 

Λαογραφικού καί Γλωσσικού Θησαυροΰ τόμ. Β' σ. 203 - 216.) 

Παπαχριατοδοΰλου Πολυδ. Βαλλίσματα Θρφκικά. (Άρχεϊον τοΰ Θρακικοΰ Λαογραφι- 

κοΰ καί Γλωσσικοΰ Θησαυρού τόμ. Β' σ. 203-216.) 

« » "Ηθη καί έθιμα Άδριανουπόλεως. (Αυτόθι σ. 159 - 162), 

» ■» Παραμύθια Άδριανουπόλεως. (Αυτόθι σ. 173 -177.) 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, δτος ΙΒ'. 35 
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Παπαχριστοδούλον Πολνδ. Γλωσσάριο Σαράντα Εκκλησιών. (Αυτόθι σ. 178- 193.) 

Παπαχριστοδονλον X. Κοιλά καί Κοιλάνιν. (Ελληνικά έτ. Η' σ. 346-318.) 

Παρασκεναΐδου Χρ, Ή παλαιά αγία Παρασκευή. Έν Μυτιλήνη 1936. Σελ. 

» » Τά Λειμωνιακά καί ό Νικηφόρος Γλύκας. (Ό Ποιμήν ετ. Δ σ. 16 - 21.) 

17αραακευοπονλον Αναγνώστη, Ή ψαρική στη Σωζόπολη. (Άρχεϊον τοΰ Θρακικοΰ 

Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυροϋ, τόμ. Β’ σ. 69-95.) 

Παράσχον Κλ. “Ιων Δραγούμης. Αθήνα 1936 Σελ. 397. 

Παρχαρίδου 'Α&. Τά τραγούδια τής ’Όφης. (Ποντιακά φύλλα τεΰχ. 7 - 8 σ. 8-9.) 

> » Ό Ακρίτας. (Αυτόθι σ. 16 - 18.) 

Παστιάδον Θ. «Τντρισάκι καί θύμηρον». (Ποντιακά φύλλα χεΰχ. 2 σ. 24.) 

» » Τό λαζούδ’. (Αυτόθι τεΰχ. 3 σ. 10-12.) 

» » Τό λεφτοκάρι. (Αυτόθι τεΰχ. 4 - δ σ. 26-31.) 

» » Ζεμπιλάγκ- Κιαφερίν. (Αυτόθι τεΰχ. 6 σ. 10 - 12.) 

» » Γεωγραφικό σημειώματα. Περιφέρεια Κοτυώρων. (Αυτόθι τεΰχ. 7 - 8 

σ. 6-7.) 

Πασχάλη Δ. Ιάκωβος Βασιλικός Ήρακλείδης, άρχος καί μαρκίων τής Πάρου, 

δεσπότης τής Σάμου, κόμης παλατΐνος, ήγεμών τής Μολδαυϊας 

(1561 -1564). (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1936 σ. 243 -280.) 

* » Τέσσαρες μητροπολϊται Ξάνθης καί Περιθεωρίου, Άνδριοι τήν πα¬ 

τρίδα. Παρθένιος - Ναθαναήλ - Σεραφείμ - Διονύσιος. (Θρακικά, τόμ. 

7ος σ. 35-50.) 

> » “Εθιμα πού Σβύνουν. Ή Μεγάλη Έβδομός καί τό Πάσχα έν “Ανδρω. 

Έκδοσις τοΰ έν Νέφ 'Υόρκη Συλλόγου «Ή “Ανδρος*. Έν Νέα 'Υόρκη 

1936 Σελ. 7. 

» * “Ανδρου Λαογραφικά. Καλλιβρούσηδες. (Λαογραφία τόμ. ΙΑ'. σ. 

595-604.) 

Πατριαρχέα Παν. Φίλιππος Ίωάννου ό από καθέδρας Έλλην φιλόσοφος τοΰ 19 αίώ- 

νος. Συμβολή είς τήν Ιστορίαν τής Ελληνικής φιλοσοφίας. Έν Άθή- 

ναις 1936 Σελ. 232. 

» » Ό Οικουμενικός Πατριάρχης Φώτιος Β'. Άθήναι 1936 Σελ. 16. 

Περάν&η “Ολ. Κ. Κρυστάλλης. Αθήνα 1936 Σελ. 104. 

Περαστικού. Τό Πορφυρογέννητο Ελληνικό Μπαρμπούνι. (Αλιευτική Έπιθεώρη- 

σις τεΰχ. 22 σ. 15 -16.) 

Περρωτη Π. Ή εκστρατεία τοΰ Μαιζώνος είς Πελοπόννησον. (Ελληνικά έτ. Θ' 

σ. 37-54.) 

Πετρακάκον Δ. Εκκλησία καί δίκαιον κατά τήν Ελληνικήν έπανάστασιν 1821-1824. 

(Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 35 σ. 425-464.) 

Πονλη Δ. Τό τραγούδι τοΰ Βέργα. (Κρητικές σελίδες ετ. Α' σ. 25-26.) 

Πρόκον Κ - Μαυρομμάτη Σ. Λεξικόν των δήμων κοινοτήτων καί συνοικισμών τής 

Ελλάδος. Άθήναι 1936 Σελ. 236. 

Πρωτοψάλτη Μ. Κρητικοί Φυγάδες τοΰ 21 σιήν Ελλάδα (Κρητικές σελίδες έτ. Α' 

σ. 212-214.) 

Πυρσόν Γ. Συμβολή είς τήν ιστορίαν τής τραπέζης τής Ελλάδος, τόμ. Α' Τά κατά 

τήν ιδρυσιν. Άθήναι 1936 Σελ. 225. 

Ράλλη Κ. Περί τών Δεσποτάτων. (Πρακτικά Άκαδημ. Αθηνών τόμ. 11 σ. 28-29.) 

Ροντοαιούλον Π. Λεξικόν ιατρικών ορών. (Παράρτημα Ιατρικής Προόδου.) 

Ρονσσον Εύαγ. Τά τής προααρτήσεως τής Εύβοιας είς τήν Ελλάδα. (Άρχεϊον Εύβοϊ- 

κών Μελετών τόμ. Α' σ. 80-88.) 
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Σ.Α. Α. Οίκοδομαί Σινάν Πασσά. (Θρφκικά τόμ. 7°? σ. 230 ) 

Σσββαντίδον I. Άνεκδοτάκια. (Ποντιακά φύλλα τεΰχ. 3 σ. 24.) 

Σαβράμη Ευαγγέλου. Ό άγ. Γεώργιος έν Άλατσάτοις. (Μεσαιωνικά Γράμματα τόμ. Γ' 

ο. 97 - 101.) 

, » Ό άγ. Γεώργιος έν Βησσάνη. (Αυτόθι σ. 101 -104.) 

» » Περί τής τρίτης καθαιρέσεως τοΰ Ινορίνθου Νεοφύτου. (Πρακτικά τής 

έν Άθήναις Χριστιανικής Άρχαιο?.ογικής Εταιρείας τοΰ έτους 1933, 

περίοδος Γ' τόμ. Β' σ. 121- 128.) 

» * Συμβολή είς τήν ιστορίαν τών σχολείων τής Θράκης. (Θρακικά τόμ. 

7°5 σ. 144 - 152.) 

» » Ζαγοριανά θέσμια περί προικός. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 35 

σ. 350 - 363.) 

Σαγκριώτου Έμμ. Νεόφυτος έπίσκοπος Καρύστου. (Μεσαιωνικά Γράμματα τόμ. Γ' 

σ. 108-134.) 

» » Γεώργιος Χρυσοχόος. (Αυτόθι σ. 135 - 158.) 

Σαμαρά Παν. Τοπωνυμικά τής Λέσβου. (Ό Ποιμήν έτ. Δ' Παράρτ. σ. 13-18, 19-23.) 

» » Ένα ανέκδοτο επίγραμμα του Δημητρ. Βερναρδάκη. (Αυτόθι σ. 55 - 56.) 

Σαμοθράκη Άχιλ. Ό Σουλτάνος τοΰ Ίκονίου Άζατΐνος. (Άρχεϊον τοΰ Θρφκικοΰ Λαο- 

γραφικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυροϋ τόμ. Β'. σ. 47- 55.) 

Σαραντη Σταμονλη Ελπινίκης. Παραδόσεις τής Θράκης. (Θρακικά τόμ. 7°? σ. 231 -318.) 

Σαρρή Ί. Τό ιστορικόν όρος Λύκαιον. (Τό Βουνό έτ. Γ' άρ. 26 σ. 25-31.) 

Σάρρου Δημ. Σοφοκλής IV Οίδίπους Τύραννος. Αθήνα 1936 Σελ. 84. 

8νο!οε Α. V ίηίΐυεηοβ άβδ ϊάέεε άεΐπ τένοΐαΐίοη ίπιηςβΪΒβ δίαν Ιεδ ςοηβΐίΐιιίΐοπβ 

Ιιείΐέηίςυοδ άε Ια §πειτθ ά'ίηάέρεηάαηεε, (άνατύπ. έκ τής Κ,εναβ άε 

Ιίΐ Η,ένοΐιιΐϊοπ Ρταηςαΐδε 1936.) 

Σεραφίδου Γ. Ό Θεόφιλος Καΐρης. ('Ραδάμανθυς τεύχ. 451 σ. 11 - 12.) 

Σιάφακα Ν. Δημοτικά τραγούδια. (Ηπειρωτικά Φύλλα τεΰχ. 5. σ. 13.) 

Σιδηροποΰλου Ευφρόσυνης. Λεξιλόγιον Κωτυώρων. (Άρχεϊον Πόντου, τόμ. 6°? σ. 

169 -195.) 

Σκούζε Δ. Ή πρώτη συμβολή τών Αθηναίων είς τον αγώνα τοΰ 1821. Έν Αθή¬ 

να ις 1936 Σελ. 16.) 

Σκονλονδη Στεφάν. Ανέκδοτα διπλωματικά έγγραφα καί εκθέσεις. (Ή βόρειος “Ηπει¬ 

ρος τεΰχ. 12 σ. 10 -13, τεΰχ. 13 -14 σ- 9 - 12, τεΰχ. 15 σ. 6 - 8, τεΰχ. 16 

σ. 11 -12, τεΰχ. 17 σ. 8 - 11, τεϋχ. 18 σ. 8 -10.) 

"Άπαντα τά ευρισκόμενα Ελληνικά ποιήματα μέ τον διάλογον καί τά 

προλεγόμενα τοΰ Ίακ. Πολυλά. Φροντίδα, σχόλια, κατάταξη Γερ. Σπά¬ 

ταλά. Άθήναι 1936 Σελ. 291 + λγ'. 

Σύγχρονος πολεμική Ιστορία τών Βαλκανίων. Άθήναι 1936 Σελ. 200. 

Λαϊκά τραγούδια τοϋ Πόντου. (Ποντιακά φύλλα τεϋχ. 1 σ. 24, τεΰχ. 2 

σ. 27.) 

Λαϊκά παραμύθια τοΰ Πόντου. (Αυτόθι σ. 25 - 26, τεϋχ. 2 σ. 26, τεΰχ. 

3 σ. 20 - 22, τεΰχ. 4 - 5.σ. 42.) 

Λαϊκό τραγούδι τοΰ Πόντου, «ξένε μ’κι’άν πάς ’ς σή ξενιτειάν». (Αυ¬ 

τόθι τεΰχ. 3 σ. 18.) 

Ποντιακά δίστιχα. (Αυτόθι σ. 28.) 

Έλλαδικά τραγούδια ’ς τόν Πόντο. (Αυτόθι σ. 28.) 

Ποντιακά λαϊκά τραγούδια. (Αυτόθι τεύχ. 4 - 5 σ. 42 - 43.) 

Σονρμένη Ντίνον. Τό κούλισμα. (Ποντιακά φύλλα τεΰχ. 1 σ. 22 - 23.) 

Σολωμον Δ. 

Σούλη Δ. 

Σονμελίδου Α, 
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Σπα·9·άρη Ιω. Ή ανατολική Θράκη κατά τον Τούρκον περιηγητήν τοΰ XVII αίώνος 

Έβλυγιά Τσελεπην. Κατά μετάφρασιν. (Θριρακά τόμ. 7°5 σ. 158-176.) 

Σπαταλά Γ. Ό θεσμός τής οικογένειας στήν ποίηοη τοΰ Σολωμοΰ. Αλεξάνδρεια 

1936 Σελ. 31 (Έκδ. περιοδικοί «Έρευνα».) 

Σπανοπούλου Γ. Ή λέπρα διά μέσου των αίάινων. Άθήναι 1936 Σελ. 16. 

» » Ή λαϊκή ιατρική έν Κύπρφ. Έν Άθήναις 1936 Σελ. 56. 

Σπυρίδωνος Λανριώτον. Ιστορικά από την ζωήν τοΰ Πατριάρχου Γερμανοί Ε'. 

(Πάφος χρον. Β' σ. 53-55.) 

Σταμονλη Μιλτιάδον. Συμβολή Γ' εις την Θρακικήν βιβλιογραφίαν. (Θρακικά τόμ. 7°ς 

σ. 357-381.) 

Στεργιοπούλου Κ. Βρανάς - Βράνιστα - Βρανιανά- (Άθηνά τόμ. 46 σ. 237 - 247.) 

Σνλβίου Κρητικοί γάμοι, άρραβωνιάσματα, έθιμα. (Ναυτική Ελλάς έτ. Η' 

σ. 3637 - 3638.) 

Σοιτηριάδον Γ. Μαραθώνα καί μάραθο. (Νέα Εστία Χριστούγεννα 1936 σ. 23-26.) 

Σωτηρίου Γ. Αί μοναί τής Ελλάδος καί ή εθνική αυτών δράσις κατά τούς Βυζαν¬ 

τινούς χρόνους. [ Εθνικόν καί Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθη¬ 

νών.] Έν Άθήναις 1936 Σελ. 25. 

Σωφρονίου Λεοντοπόλεως. Κυπριανός Μοναχός. (Νέα Σιών τόμ. 31 σ. 3- 11.) 

» 5 Πατριαρχών Γράμματα. (Αυτόθι σ. 38-60. 150- 159,221 -230,490- 

499, 600 - 612.) 

» » Ήλίας ό Β' Πατριάρχης Ιεροσολύμων. (Αυτόθι σ. 201 - 209, 274 ) 

» » Μιχαήλ ό Σύγκελλος. (Αυτόθι σ. 329 - 345.) 

» » Θεοφάνης ό Γραπτός. (Αυτόθι σ. 467-479, 403 - 417, 467-479,525 - 571.) 

Τζέντζου Στεφ. Τό Μεσολόγγι κοιτίς τής Ελευθερίας. Έν Άθήναις 1936 Σελ. 132. 

Τιμο&έου Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Νειότερα Όδοιπορικά (Νέα Σιών τόμ. 31. σ. 

121 -137, 185 - 201, 257 - 274, 313 - 329, 377 - 395, 441 - 456, 505 - 520, 

569- 584.) 

Τραχίλη Σ. Συμβολή είς τήν ιστορίαν τών λέξεων. (Άθηνά τόμ. 46 σ, 95 καί 96.) 

Τριανταφυλλίδη Μαν. Δώσέ μού το - Δώσέ μέ το. (Νέα Εστία τόμ. Ιί σ. 1468 - 1470.) 

Τριανταφυλλοπούλον Κ. Έπί τής προστασίας τής γυναικός κατά τήν εποχήν τοΰ Καπο- 

δίστρια. (Άρχεΐον Ιδιωτικοί Δικαίου. Τόμ. Γ' σ. 216- 269.) 

Τρυπάνη Κ. Ή εκκλησία του αγίου Βαρθολομαίου έν Βεστφαλία. (Ελληνικά έτ. Θ' 

Τσάτσου Κ. 

Ταομίδου Θ. 

Τωμαδάκη Ν. 

» » 

σ. 171-2.) 

Παλαμάς. Αθήνα 1936 Σελ. 413. 

Παροιμίαι. (Ποντιακά φύλλα τείχ. 3 σ. 29.) 

Σύμμεικτα. Νοθευόμενα τραγούδια τοΰ Ρήγα. — Νικόλαος Κλαρο- 

τζάνε- (Ελληνικά έτ. Η' σ. 35υ - 3.) 

Αναγραφή Δημοσιευμάτων (1926-1936) μετά βιογραφικοί σημειώμα¬ 

τος. Έν Χανίοις 1936 Σελ. 20. 

Αγνωστοι τινες στίχοι τοΰ Δ. Σολωμοί καί τά έξ αυτών γεννώμενα 

φιλολογικά ζητήματα. (Ακαδημίας Αθηνών Πρακτικά ΙΑ' σ. 213-27.) 

Μαρκοράδες- Σολωμός. (Κυπριακά Γράμματα έτ. ΙΒ' σ. 426.- 7.) 

Τοπωνυμικά. (Έφημ. Παρατηρητής, Χανιά 20 Φεβρ. 1936.) 

Επισκοπή Κυδωνιάς καί επίσκοποί της άπό τοΰ ΙΖ' αίώνος μέχρι σή¬ 

μερον. (Έφημ. Παρατηρητής, Χανιά 1 Μαρτ. 1936.). 

Ήθικαί καί πολιτικαί αντιλήψεις Δ. Σολωμοΰ καί Άλ. Σούτσου κατά τό 

α' ήμισυ τοΰ ΙΘ' αίώνος. (Έφημ. Παρατηρητής, Χανιά 24 Άπρ. 1936.) 
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Τωμαδάχη Ν. "Ενα σκορπισμένο έργο κι’ ένας αφανής ερευνητής, Κωστής Γ. Φουρ- 

ναράκης (Έφημ. Παρατηρητής, Χανιά 26 Μαΐου 1936.) 

» » Μία ποιητική πεντηκονταετηρίς: Ό Κωστής Παλαμάς καί ή Ελλάδα 

μας. (Έφημερίς Παρατηρητής Χανιά 12 Μαΐου 1936.) 

» » Ή Κρητική τέχνη έξω τής Νήσου: Οί Τζαγκαρόλοι είς Κέρκυραν. 

(Έφημ. Παρατηρητής, 20 Αύγ. 1936.) 

<· >> Τερτσέτης - Έριοτόκριτος. (Κρητικές σελίδες έτ. Α' σ. 42 - 3 καί 136.) 

» » Ανέκδοτη άλληλογραφία Αλεξάνδρου Πάλλη. (Κρητικές σελίδες έτ. Α' 

σ. 89 - 99.) 

Ό Κιόστας Καρυωτάκης στήν Κρήτη. (Αυτόθι σ. 146 - 8.) 

Ό Λασκαράτος στή Κρήτη. (Αυτόθι σ. 182 - 5.) 

Έρωτόκριτοςή Βιλλαράς ό έμπνευστήςτοϋ Σολιυμοΰ; (Αυτόθι σ. 243-55.) 

Νοθευόμενα τραγούδια τοΰ Βιλλαρά καί τοΰ Χρηστοπούλου. (Νέα 

Εστία τόμ. Κ σ. 1236 - 8·) 

Ό Πολυλδς ποιητής καί σονεττογράφος, (Αυτόθι σ. 1418-21.) 

Τά πρώτα τραγούδια τοΰ Μαβίλη. (Αυτόθι σ. 1562-65.) 

Ή πολιτική σάτιρα έν Κρήτη έπί τουρκοκρατίας. (Έφημ. Ηνωμένος 

τύπος, Χανιά, 29 Δεκεμβρ. 1936.) 

Άντρέα Ί. Κριαρά Πδστικά 1889. Ιστορικό τραγούδι. (Κρητικές Σελί¬ 

δες Ά σ. 278-81.) 

Τσή Τραπεζούντας τό Λιμάν. (Ποντιακά φύλλα τεΰχ. 3 σ. 29.) 

Φιλολογικά. 1. κοιτάζω. 2. Ή κατάληξις τοΰ παρατατικού· οϋσα 

- οΰσες. (Άθηνά τόμ. 46 σ. 172 - 177.) 

Παλαιογραφικά είς τον Ησύχιον. (Αυτόθι σ. 212-236.) 

Τό πρώτο εθνικό Μουσείο στήν Επτάνησο. (Ή Ήχώ τεΰχ. 43 σ. 7 - 8, 

τεΰχ. 44 σ. 21 - 22, τεΰχ. 47 - 48 ο. 23 - 24.) 

Μαγεία καί μάγοι έν Κύπριρ. (Κυπριακά Γράμματα έτ. Β' σ. 481-435.) 

» » Ό ήλιος. (Αυτόθι σ. 499 - 500.) 

* » Σεπτέμβριος - Λαογραφία. (Πάφος χρον. Β' σ. 38.) 

Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας έκατονταετηρίς, 1836 -1936. Έν Άθήναις 1936 Σελ. 94. 

Φιλίππου Λ. "Ενας άγνωστος Κύπριος ποιητής καί λόγιος τοΰ ΙΖ' αίώνος. (Πάφος 

χρον. Β' σ. 21-24.) 

» » Οί άγιοι Ανάργυροι. (Αυτόθι Α' σ. 353-357.) 

Φιριππίδου Νικολ. Δύο τάφοι Σκώτων έν τφ αύλογύρφ του Ναοΰ τοΰ αγίου Σάββα. 

(Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 35 σ. 394 - 399.) 

» » "Ελληνες έν Άνω Αιγύπτιο κατά τάς αρχάς τοΰ παρελθόντος αίώνος. 

(Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 35 σ- 519-523.) 

Άρβα - Άλβα Λόγγο. (Άθηνά τόμ. 46 σ. 9 - 34.) 

Προκηρύξεις Πασσάδιον. (Έκ τής Ιστορίας τής Έπαναστάσεως τοΰ 

1866.) Χανιά 1936 Σελ. 10. 

Ό Βομβαρδισμός. Άκριοτήρι - Προφήτ’ Ήλίας - Ελευθερίας άγαλμα. 

Έν Χανίοις 1936 Σελ. 40. 

Φ. Π. 

Φάβη Β. 

Φαίακος. 

Φαρμακίδου Ξ. 

Φουρίκη Π. 

Φουρναράκη Γ. 

Φουσάρα Γ. 

Φραγκονλα I. 

Φωκά Γ. 

Φωτάκη Εύαγ. 

Φωτιάδον Ε, 

Ή Συμβολή τής Εύβοιας είς τούς Ελληνικούς αγώνας. (Άρχεΐον Εΰ- 

βοϊκών Μελετών τόμ. Α' σ. 37- 59.) 

"Εγγραφα Μονής Σκιάθου. (Θεολογία τόμ. ΙΔ' σ. 153-172.) 

Αινίγματα Σουρμενών. (Ποντιακά φύλλα τεΰχ. 1 σ. 28.) 

Κρητικές κουβέντες τοΰ Άνεζενιοΰ τόμος Α' Ρέθεμνος 1936 Σελ. 160. 

Βιβλιογραφία Άνδρέου Μ. Άνδρεάδου. Έν Άθήναις 1936 Σελ. 24. 
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X, Κρητική Επιστημονική ζωή, (γραμματολογικόν σημείωμα). (Κρητικές 

Σελίδες Α' σ. 268 - 78.) 

Χαλιόρη IV. Ό Καπετάν Λάζαρος Πινότζης, ό γηραιός ήρως τής "Υδρας. (Τό Μέλ¬ 

λον τής "Υδρας έτ. Δ’ σ. 14 - 18, 29 - 34.) 

Χατζή Άντ, Κοιτώ - κοιτάζω. (Άκαδήμεια τεϋχ. 3, σ. 225-228.) 

Χατζηαποστόλου Ενστρ. Ό Γεώργιος Λέσβιος και τό ποίημά του. (Ό Ποιμήν ετ. Δ’. 

Παράρτ. σ. 81 - 92.) 

Χατζηϊωάννου Κ. Περί των εν τη Μεσαιωνική καί νεωτέρφ Κυπριακή ξένων γλωσσι¬ 

κών στοιχείων. (Τβχίθ ιιπά Ροτεοΐιιιιι^βη ζιιγ βγζαηΐϊηίεοΐι - Νειι^πο- 

εάϊεείιβη Ράίΐοΐο^ϊε Ν° 18) Έν Άθήναις 1936 Σελ. 180. 

» » Αδαμάντιος Κοραής. Λευκοσία 1936 Σελ. 37 (ίδιαιτ. άποσπ.) 

* » Ή κριτική έκδοση χών Κυπριακών ερωτικών ποιημάτων. (Κυπριακά 

Γράμματα Β'. σ. 79-84.) 

Χατζήπόνον 77. Ή Εύβοια κατά τήν Φραγκοκρατίαν. (Άρχεΐον Εύβοϊκών Μελετών 

τόμ. Α' σ. 22 - 36.) 

Χατζιδάκι Γ. Υπολείμματα. "Ιλερη - απαλή - περί άφομοιώσεως φωνηέντων έν τή 

νέα Ελληνική - κοιτάζω - κοιτώ - Άνωμαλίαι τινές έν τοϊς φωνηχικοΐς 

νόμοις. (*Αθήνα τόμ. 46 σ. 3-8.) 

» * Μεθοδολογικά (κοιτάζω - κοιτώ) (Αυτόθι σ. 179 - 190.) 

Χειμάρρα Κ. Ή αμπάριζα. Τά καλαμάκια-ιό καλάμι. (Ελληνική αγωγή έτ. Α' 

σ. 35 - 38.) 

Χουρμουζιάδου Γεωργ. Επαρχία Μετρών καί Άθύρων Θράκης (1885). Σημειώσεις έκ 

τών χειρογράφων τοΰ (Άρχεΐον τοϋ Θρακικοΰ Λαογραφικοϋ καί Γλωσ¬ 

σικού Θησαυροΰ τόμ. Β' σ. 41 - 46.) 

Χρηστίδον Άριστοβ. Γέννα I Περί Γέννης II Ήθη καί έθιμα. Παιδιαί καί δεισιδαιμο- 

νίαι III Δημώδη ςίσματα. (Άρχεΐον τοϋ Θρακικοΰ Λαογραφικοϋ καί 

Γλωσσικού Θησαυροΰ τόμ. Β' σ. 119 - 147.) 

Χρηστοβααίλη X. "Ενα τραγούδι Δυροπολίτικο. (Ή βόρειος "Ηπειρος τεΰχ. 18 σ. 29-30.) 

Χρυσοσπάθη Γ. Ιστορία τής παλαιάς Καλαμάτας. Έν Καλάμαις 1936 Σελ. 64. 

ΘΕΟΛΟΓΙΑ 

Αθανασίου Ααυριώτου. Προσκυνητάριον καί οδηγός τής ίεράς Μονής Μ. Λαύρας 

Αγίου "Ορους. Άθήναι 1936 Σελ. 72. 

» » Άγιορειτικά. Κώδιξ λ. 54. {^Ραδάμανθυς τεΰχ. 12 σ. 10, τεΰχ. 13, σ. 12, 

τεΰχ. 14, σ. 12.) 

Άθηναγόρα Μητροπ. Παραμυθίας. Τό τακτικόν τοϋ ύπ’ αριθμόν 1555Π Παρισινού 

Κώδικος καί τό βιβλίον τοΰ κ. Γερασίμου Κονιδάρη (Νέα Σιών έτ. 

ΚΗ' σ. 43 - 50.) 

Άλιβιζάτου Άμίλκα. ΑΙ σχέσεις τής εκκλησιαστικής νομοθεσίας τοΰ Ίουστινιανοΰ προς 

τούς έκκλησιαστικούς κανόνας.£(Έπιστημ.Έπετηρίς τής Θεολ. Σχολής 

τοΰ Πανεπιστ. Αθηνών 1935-36 σ. 1 -7.) 

Άντωνιάδου Ευαγγέλου, Άρχιμ. Περί τών έν ταΐς ίεραΐς ήμών άκολουθίαις προκειμένων 

καί άλληλουαρίων. (Πρακτικό τής έν Άθήναις Χριστιανικής Αρχαιο¬ 

λογικής Εταιρείας τοΰ έτους 1933, περίοδος Γ’ τόμ. Β'. σ. 17-56.) 

» » Αί έρευναι καί τά προβλήματα τής Κ. Διαθήκης καί ή έν τώ παρόντι 

θέσις αυτών. (Έπιστημ. Έπετηρίς τής Θεολ. Σχολής τοΰ Πανεπιστ, 

Αθηνών 1935-36 σ. 30-59.) 
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Άντονύμον. Ακολουθία εις τον άγιον ιερομάρτυρα Συμεών. Βόλος 1936, σελ. 46. 

Βασδέκα Ίλαρίωνος, Άρχιμ. Ή φιλοσοφία καί ή σχέσις αυτής προς τήν επιστήμην καί 

τήν Θρησκείαν. (Όρθοξία ΙΑ' σ. 96-103, 146-150.) 

Βεε$ Ν. Ζιιια Ρε&Ιίετ 552 άβτ Ηεπηίΐΐοη-δ&τπϊπΐυη^. (Βγζ. Νειΐ£. .Ι&ΙιγΙ). XII 

σ. 119-128.) 

Βέη Ν. Ό μητροπολίτης Σουγδαίας καί πρόεδρος Λακεδαιμόνιας Λουκάς καί 

αί έπιγραφαί Αγίου Δη μητριού Μυστρά. (Πρακτικά τής έν Άθήναις 

Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας τοΰ έτους 1933 περίοδος Γ' 

τόμ, Β'. σ. 158 - 160.) 

Βέλλα Βασιλείου. Ή σημασία τών διπλών μεταφράσεων έν τφ κειμένω τών Ο' (Έπιστημ. 

Έπετηρ. τής Θεολ. Σχολής τοϋ Πανεπιστ. Αθηνών 1935 -36 σ. 92 -99.) 

Γαβριήλ Σταυρονικητιανον. Λόγος εις τό μαρτύριον τής αγίας καί ενδόξου μεγαλομαρ- 

τυρος καί άθληφόρου Μαρίνης, Γρηγορίου τοΰ Κυπρίου. (Γρηγόριος 

ό Παί,αμάς ετ. Κ' σ. 183-200 ) 

Γεδεών Μ. Πατριαρχικοί εφημερίδες. Ειδήσεις έκ τής ήμετέρας εκκλησιαστικής 

ιστορίας 1500-1912. Μέρος α' 1500 - 1660. Έν Άθήναις 1936 Σελ. 120· 

» » Μνεία τών πρό έμοϋ 1800 -1863 - 1912 Άθήναι 1936 Σελ. 471. 

Γενναδίου Ηλιουπόλεως. Έπιστολαί τοϋ Πατριάρχου Αντιόχειας Σιλβέστρου. (Ελλη¬ 

νικά έτ. Η' σ. 239 - 245.) 

Γερμανού Σάρδεων. Επισκοπικοί κατάλογοι τών Εκκλησιών Κρήτης, Δωδεκανήσου 

καί τών λοιπών Ελληνικών νήσων. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 35 

σ. 82-101, 282 -284 ) 

Γιαννοπούλον Ν. Επισκοπικοί κατάλογοι Θεσσαλίας. (Θεολογία τόμ. 14 σ. 137-152.) 

Δ.Α.Ν. Τά Λημήτρια. (Γρηγόριος ό Παλαμδς έτ. Κ' σ. 277-282.) 

Δελέγκα Γ. -!Ιωσήφ Άλεξ. Ό Θρησκευτικός χαρακτήρ τοΰ Έκκλησιαστοΰ. (Έπετηρ. 

τοΰ Φοιτητ. Θεολ. Συνδέσμου 1934-35 σ. 18- 21.) 

Διαμαντοπούλου Άδαμ. Ή τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος έν Χαλκηδόνι 451. (Θεολο¬ 

γία τόμ. 14 σ. 208 - 224, 297 - 309.) 

Δνοβουνιώτον Κ. Λουκά τοΰ Αδιάλειπτου, λόγος παραινετικός προς παρθένους. (Έπι¬ 

στημ. Έπετηρ. τής Θεολ. Σχολής τοΰ Πανεπιστ. Αθηνών 1935-36 

σ. 8-23.) 

"Εγκυκλοπαίδεια. Θρησκευτική καί Χριστιανική, τόμ. Α’ τεΰχ. 1-10 Α α-Απόστολοι. 

Έξάρχον Β. Περί τήν Ιστορίαν τών βιβλικών αναγνωσμάτων. (Θεολογία τόμ. 14 

σ. 129-136.) 

Ευσταθίου Ν. Κύριλλος καί Μεθόδιος, Ρωσικαί γραφαί καί πρώτη μετάφρασις είς 

τήν Σλαβικήν. Άθήναι 1936 Σελ. 48. 

Ευστρατιάδου Σωφρονίου. Τοϋ ταπεινού Ρωμανού ό ψαλμός είς τούς αγίους Αποστό¬ 

λους. (Θεολογία τόμ. 14 σ. 53 - 69.) 

» > Αρχιερατικά γράμματα. (Αυτόθι σ. 97-113, 193-207, 289-296.) 

χ. » Ό όσιος Νήφων, έπίσκοπος Κωνσταντιανής τής κατά Αλεξάνδρειαν. 

(Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 35 σ. 204-231.) 

Ζαχαρούλη Γεωργ. Άρχιμ. Ή βασιλεία τοΰ θεοΰ. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 35 

σ. 369 - 381). 

Ήλιάδον Χαρ. Ανέκδοτος Εγκύκλιος Ίερεμίου του Β’ Πατριάρχου Κωνσταντινουπό¬ 

λεως. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 35 σ. 343-349). 

’Γωαννίδου Βασιλ. Ό μυστικισμός τοΰ Άποσιόλου Παύλου καί αί θρησκευτικοί ίδέαι 

καί τάσεις τών Ελληνιστικών χρόνων. Άθήναι 1936 Σελ. 138, 
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Καζαντζή Κωνστ. Τό Εύαγγέλιον τοΰ Παύλου έν άντιθέσει προς τό έτερον Εύαγγέλιον 
ιών Ίουδαϊζόντων. (Γρηγόριος ό Παλαμάς έτ. Κ'σ. 16-22, 59-65, 

83 - 89.) 

Καλλίστον Άρχιμ. Τό ζήτημα τών αγίων τόπων εν τη Ρωσσική διπλωματική αλληλο¬ 

γραφία κατά τον ΙΘ' αιώνα. (Νέα Σιών έτ. ΚΗ' σ. 541-559, 585-600.) 

Καλυβοπονλου Μ. Ή Μονή «Δρύανος». (Ή Βόρειος “Ηπειρος, τεΰχ- 17 σ. 22-28, τεΰχ. 

18 σ. 15-21.) 

Καραμάνη Φίλιππον. Δύο προβλήματα τοΰ Δεκαλόγου. (Έπειηρ, τοΰ Φοιτητ. Θεολ. 

Συνδέσμου 1934-35 σ. 4-17.) 

Καρμίρη I. Ανέκδοτος ομιλία τοΰ Π. Ρουσάνου. (Θεολογία τόμ. 14 σ. 30-41.) 

» » Παχωμίου Ρουσάνου, Όμιλία εις τινα τών ρητών τοΰ κατά Ματθαίον 

Ευαγγελίου κατά πρώτον έκδιδομένη. (Νέα Σιών έτ. ΚΗ' σ. 345-380, 

456-467, 395-403, 521 -595.) 

Καρπαθίου Έμμ, 5 Αρχιμ. “Αγνωστοί τινες ειδήσεις περί τοΰ Θεοφίλου Καΐρη. (Εκκλη¬ 

σία ετ. ΙΔ' σ. 339 -340, 350-352.) 

Καστανά Θεοδώρ. Θεσσαλονικεϊς άγιοι. (Γρηγόριοςό Παλαμάς έτ. Κ' σ. 121-126,153-160.) 

Κλεομβρότον Ε. Τό έπιτραχήλιον τοΰ Οίκουμ. Πατριάρχου Ίωαννικίου του Β'. (Ό 
Ποιμήν έτ. Δ' Παράρτημα σ. 9-13.) 

» » Συνοπική ιστορία τής έκκλνησίας τής Λέσβου. (Αυτόθι σ. 13-54, 55-69.) 

Κοκκινάκη Θεοδ. Ή θεωρία τοΰ επιστημονικού Θεού. Ν. 'Υόρκη 1936 Σελ. 51. 

Κονιδάρη Γερ. Σύντομος εκκλησιαστική Ιστορία τής Άδριανουπόλεως μετ’ επισκοπι¬ 

κού καταλόγου. «Θρησκευτική και Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια» 1936 

Σελ. 15 (ίδιαιτ. άπόσπ.) 

» » Σύντομος εκκλησιαστική ιστορία τής Άγκύρας μετ’ έπισκοπικού κατα¬ 

λόγου. (Αυτόθι) Σελ. 10 (ίδιαιτ. άπόσπ.) 

» » Εκκλησιαστική ιστορία τών Αθηνών. (Αυτόθι) Σελ. 60 (ίδιαίτ. άπόσπ.) 

» » Σύντομος εκκλησιαστική Ιστορία “Αργους καί Ναυπλίου. (Αύτόθι) Σελ. 

18. (ίδ. άπόσπ.) 

» » Ή επισκοπή καί μητρόπολις Άμυκλών. (Αύτόθι) Σελ. 4 (ίδιαίτ. άπόσπ.) 

Κουρίλα Ενλογίου, Ααυριώτου. Αί προς άναθεόίρησιν τών εκκλησιαστικών βιβλίων 

γενόμεναι άπόπειραι έν τή Όρθοδόξίι) Ανατολική Έκκλησίςι. (Νέα 
Σιώνετ. ΚΗ'σ.11 -19, 159- 169,230-239,249-257,417-427,479-490.) 

» » Κατάλογος άγιορειτικών χειρογράφων. (Θεολογία τόμ. 14 σ. 42-52, 

114-128,331 -347.) 

ΚουΗΙαε Ε - ΗαΙΙα'η Ε. ϋειιχ νϊεε άε 8. Μαχΐηιε 1ε Κ<ηΐδθ1τ3.1γ1>ε επιιϊίε ευ ΜοπΙ ΑίΗοδ 
(Αηαΐ. ΒοΙΙ. 54. 38-112.) 

Κυριαζή Ν. Μοναστήρια έν Κύπρω. (Κυπριακά Χρονικά έτ. ΙΒ' σ. 134- 150.) 

» » Ανέκδοτοι άκολουθίαι αγίων. (Αύτόθι σ. 269 - 289, 292-304.) 

Λιανά Ζ. Αί άσματικαί άκολουθίαι τής Αγίας ενδόξου μεγαλομ. Αικατερίνης. 

Έν Άθήναις 1936 Σελ. 95. 

Μαντονδη Άνδ. Οι Βογόμιλοι. Άθήναι 1936 Σελ. 50. 

Μόδη Γ. "Αγιον Όρος. (Μακεδονικόν ήμερολόγιον 12, σ. 219-221.) 

Μπαλάνον Δ. Είναι κακόδοξος ή περί χάριτος διδασκαλία τοΰ Ίωάννου Κασσιανοΰ, 

(Έπιστημ. Έπετηρ. τής Θεολ. Σχολής τοΰ Πανεπιστ. Αθηνών 1935 

- 36 σ. 60 - 69.) 

» » Ό χριστιανισμός καί ή κοινωνία. (Ό Ποιμήν έτ. Δ' σ. 83 - 97.) 

Μπσνα Χρυσοστόμου. Σαμουήλ Μητροπολίτης Αίγίνης. (Θεολογία τόμ. 14 σ. 257-261, 

348.- 352.) 
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Μπονα Χρυσοστόμου. Σελίδες ανέκδοτοι του Καΐρείου δράματος. (Γρηγόριος ό Παλα¬ 

μάς έτ. Κ' σ. 208-215.) 

Μυτιληναίου Έμμ. Έκ τής Ιστορίας τής θρησκευτικής κινήσεως τής Νεωτέρας Ελλά¬ 

δος. (Ό Ποιμήν έτ. Δ' σ. 7 -12, 40- 48 καί Παράρτημα σ. 1 - 9.) 

Μωραΐτον Δημητρ. Έρευναι επί τής θρησκευτικότητος τών μαθητών. Άθήναι 1936 

Σελ. 94+ ξ. 

Ώαντελάκη Εμμανουήλ. Νέα εγκώμια τοΰ Επιταφίου. (Θεολογία τόμ. 14 σ. 225-250, 

310 - 329.) 

» » Τά Σιναϊτικά χειρόγραφα τών λειτουργικών βιβλίων τής ορθοδόξου 
Εκκλησίας. (Πρακτικά τής έν Άθήναις Χριστιανικής Αρχαιολογικής 

Εταιρείας τοΰ έτους 1933, περίοδος Γ' τόμ. Β' σ· 129-157.) 

Παπαγεωργιάδον Γ. Άρχιμ. Δογματικαί συζητήσεις. Αί βασικαί πλάναι τών Προτε- 

σταντών, έν πραγματικαΐς συζητήσεσιν έλεγχόμεναι. Άθήναι 1936 

Σελ. ; 

Παπαδοπούλον Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Ά&ηνών. Άπόπειραι ενωσεως τών 
εκκλησιών κατά τον χρόνον τής Φραγκοκρατίας έν Κωνσταντινουπό- 

λει. (Θεολογία τόμ. 14 σ. 5 - 23.) 

» » Τό ζήτημα περί τής εορτής τοΰ Πάσχα μετά τήν Α' οικουμενικήν 
σύνοδον. (Έπιστημ. Έπετηρ. τής Θεολ. Σχολής του Πανεπιστ. Αθη¬ 

νών 1935-36 σ. 100- 135.) 

» * Τό σύνταγμα καί οί ιεροί κανόνες. (Έκκ/ιησία έτ. ΙΔ' σ. 228 - 234, 

241 - 247, 257 - 260, 273 - 279.) 

» » Ή φιλανθρωπία καί ή κοινωνική πρόνοια έν τή εκκλησία Κων/πόλεως 
κατά τον ΙΘ' αιώνα. (Αύτόθι σ. 306 - 307.) 

» * Έπί τίνος δήθεν ανεκδότου εγκυκλίου τοΰ Κοινσταντινουπόλεως Ίερε- 

μίου Β'. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ 35 σ. 504-511.) 

Παπαμιχαήλ Γρηγορίον. Απολογητική ψυχολογία. (Έπιστημ. Έπετηρ. τής Θεολ. Σχο¬ 

λής τοΰ Πανεπιστ. Αθηνών 1935-36. σ. 175- 188 ) 

Πορφνρίον Αρχιεπισκόπου Σιναίον. Σιναϊτικά. (Νέα Σιών έτ. ΚΗ' σ. 292 - 304, 350- 

353, 612- 619.) 

Ράλλη Κ. Περί τοΰ Δευτερεύοντος τών Διακόνων. ( Ακαδημίας Αθηνών Πρα¬ 

κτικά τόμ. 11 σ. 12 -14.) 

» » Περί τοΰ αξιώματος τοΰ πριοτοψάλπου. (Αύτόθι σ. 66 -69.) 

» * Περί τοΰ αξιώματος τοΰ πρωτοπρεσβυτέρου. (Αύτόθι σ. 98-106.) 

» > Περί τών εκκλησιαστικών έξάρχων. (Αύτόθι σ. 146-152.) 

Ράμφου Τ. Τό Μινιστέριον τής θρησκείας προ τής συστάσεως τής Τ. Συνόδου. 

(Εκκλησία έτος ΙΔ' σ. 8 -10.) 

Σάρου Αιμιλίας. Βίος άγιου Άνδρέου Άργέντη τοΰ Χίου καί ακολουθία αύτοΰ πονη- 

θεΐσα υπό τοΰ Οικονόμου Μάρκου Άγ. Βασιλάκη μετά προλόγου του 
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών Κ°υ Χρυσοστόμου. Έν Άθή- 

ναις 1936 Σελ. 90. 

8ΐ{ταΙα$ Απίοηϊοε. Όεδ 01ιτγδίρρθ3 νοπ Ιεπίδοίειπ Εηΐτοιηΐοπ αιιί <3εη Η1. ΙοΙιιιηηεδ 
όεη ΤάπίεΓ. ΤεχΟτπίϊδοΗε ετεΐτη^Η^ε Αιΐδ^αθε ιτπί θίηεηι Απίιοπ^. 

υηΙεΓδίιοΙιιιπξ'εη ιιηά Ετ§άηζιιη£εη ζιι άεπ δείιηίίεη άεδ (Τιτνίδΐρροδ. 

[ΤεχΙε ιιη<3 ΡοΓ8θ1ιυη£εη ζιιγ ΐ>3’ζ3ηΐίηΪ5θ1ι - πευ^πεείιίδοίιεη Ρίπίρ- 

1ο§ΐε Νγ. 20]. Αΐήεμ 1937 8. 122-)-VII, 
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Σκιαδά Γ. Φως έν σκότει, ήτοι ή ορθή έξήγησις των ψυχικών φαινομένων είς 

άναίρεσιν των πεπλανη μενών δόξων του πνευματισμού καί των Εται¬ 

ρειών των ψυχικών ερευνών καί ιδία τής θεωρίας τής ψυχοβολίας. 

Άνδρίτσαινα [1936] Σελ. 148. 

Σπυρίδωνος Λανριώτου. Έξήγησις τών τής βιβλογενεσίας ονομάτων. (Γρηγόριος ό 

Παλαμάς έτ. Κ' σ. 252 - 255.) 

» » Ταμεΐον έκκλησιασςιικής ποιήσεως. (Εκκλησιαστικός φάρος τόμ. 35 

σ. 476-494.) 

Στεφανίδου Βασιλ. Άρχιμ. Τό πρόβλημα τής Λαύρας τοΰ "Αθω. (Έπιστημ. Έπετηρ. 

τής Θεολ. Σχολής τοΰ Πανεπιστ. Αθηνών 1935 - 36 σ. 24 - 29.) 

Σωφρονίου Λεοντοπόλεως. Τό έν τφ Πατριαρχικώ Ναφ Κων/πόλεως παρεκκλήσιον 

τής αγίας μεγαλομάρτυρος Ευφημίας καί ή Ακολουθία αυτής. ("Ορθο¬ 

δοξία ΙΑ'. σ. 82-85 ) 

» » Ταμεΐον εκκλησιαστικής ποιήσεως (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 35 

σ. 476-494.) 

Τόμος Ιδρυτικός τής "Ορθοδόξου αυτονόμου Μητροπόλεως Λατβίας. ("Ορθο¬ 

δοξία ΙΑ'. σ. 104-107.) 

* επαναγωγής τής πρό τινων ετών ίδρυθείοης ίεράς Μ/πόλεως Κεντρφάς 

Ευρώπης είς την Τέραν Μητρόπολη· Θυατείρων. ("Ορθοδοξία ΙΑ'. 

σ. 335-336.) 

Τρεμπέλα Παναγ. "Απολογητικά! μελέτα». Άθήναι 1936 Σελ, 148 + δ'. 

Φιλιππίδου Λεωνίδου. Τό ΰψιστον ήθικόν ιδεώδες κατά Βούδδαν. (Έπιστημ. Έπετηρ. 

τής Θεολογ. Σχολής τοΰ Πανεπιστ. "Αθηνών 1935-36 σ. 136-174.) 

Φιριππίδου Νικολάου. Τστορίατοΰ έπί τοΰ ορούς Τουρά Μοναστηριού τοΰ όσιου Αρσε¬ 

νίου τοΰ Μεγάλου. (Έκκλησιαστ. Φάρος τόμ. 35 σ. 102- 129, 190- 203.) 

» ν *0 πρώην Οικουμενικός Πατριάρχης Καλλίνικος Γ'. (Αυτόθι σ. 285-290.) 

Φραγκούλη Ό απολογητικός τοΰ Τερτυλιανοΰ. Μετάφρασις μετ’ εισαγωγής. Έν 

Άθήναις 1936 Σελ. 143. 

Φυτράκη Άνδρ. Οί πολιτικοί καί "Εκκλησιαστικοί άρχοντες κατά Ισίδωρον τόν Πηλου- 

σιώτην. (Ό Ποιμήν έτ. Δ'. σ. 153 - 162, 171 -178.) 

Φωκυλίδου Ίωάννου. Ή άποκάλυψις του Εύαγγελιστοΰ Τωάννου. (Εκκλησιαστικός 

Φάρος τόμ. 35 σ. 495-504.) 

Φωτιάδου Έ. Κ. Γερμανός Α' ό Όμολογητής. ("Ορθοδοξία ΙΑ'. σ. 174-179, 213-217.) 

Χαριτωνίδου X. Λόγος είς τούς τρεις Τεράρχας. Έν Θεσσαλονίκη 1936 Σελ. 92. 

Χρύσανθον Μητροπ. Τραπεζούντος. Ή εκκλησία Τραπεζοΰντος. Έν "Αθήναις 1936. 

Σελ. 904. [Άρχεΐον Πόντου τόμ. Δ'. καί Ε'.] 

ΤΕΧΝΗ 

Βέη Ν. Είκώντού Άνδρέα Μιαούλη σχεδιασθεΐσα υπό Α. Μϋΐίετ. (Νέα Εστία 

τόμ. 19 σ. 6 - 8.) 

Γεδεών Μ. "Αρχιτέκτονες Έλληνες τοΰ ΙΗ' και ΙΘ' αίώνος. (1760-1860). Έν 

Κωνσταντινουπόλει 1935 Σελ. 8. 

Ζώη Λέων. Οικογένεια Πελεκάση. (Αί Μοΰσαι τεϋχ. 957 σ. 1 - 2.) 

ΗαεΙζΐιπΐοΙίΗαΙϊ Αη^εΙϊηυβ. Εε οο5ίιιπΐ6. (ΓΊιε11έπΪ3ΐιΐ6 οοπΐσιπροταΐπ τεύχος 3 σ. 263-268.) 

ι> » Μεσογειακά καί εγγύς ανατολής κεντήματα. (Βγζ. Νειΐ£. ^ίιιΤ>. XII 

0,97-118.) 
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Καλογεροπούλον Ν. Παλαιοχριστιανικά καί βυζαντινά μνημεία καί τέχνη έν Εύβοια. 

(Νέα Εστία τόμ. 19 σ. 614 - 623.) 

Κυριαζή Ν. Ναογραφία Σολέας. (Κυπριακά Χρονικά έτ. ΙΒ' σ. 57-62.) 

» » "Αρχαιότητες εν Κύπρφ. (Αυτόθι σ. 213 - 219.) 

» » Μοναστήρια έν Κύπρφ. (Αυτόθι σ. 185-192, 240 - 268, 289 - 291.) 

Μαλανδράκη Μ. Περί τών έν τή Πάτμω μονή Τωάννου τοΰ Θεολόγου καί τή νήσφ 

Μνημείων τής Χριστιανικής τέχνης ("Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 35 

σ. 332-342). 

Μαρινάτου Σπυρ. Άνασκαφαί έν τή έννάτη καί δεκάτη άρχαιολ. περιφερείς (Κρήτη) 

Γόρτυς. (Παράρτημα τοΰ 15 τόμου τοΰ άρχα«Λογικού Δελτίου 

σ. 75 - 78.) 

Ξυγγοποΰλου Δ. Μουσεΐον Μπενάκη - Άθήναι. Κατάλογος τών εικόνων. Έν Άθήναις 

1936 Σελ. 107 μετά 13 εικόνων έν τφ κειμένω καί πιν· 53. 

» » Τό ψηφιδωτόν τής Πλατυτέρας έν τή μονή Δαφνιού. ("Αρχαιολογική 

Έφημερίς 1934- 1935 σ. 132- 140.) 

» » "Αρθρα Άγχίαλος, Άθήναι (μνημεία) καί "Αθως (ιστορία καί τέχνη) 

[έν τή Θρησκευτική καί Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια.] 

ΟΓΐΒπάοε Αη. Κ,οιηίίΓηυεδ βτιγ Ιεε ραΐαΐε εΐ Ισε πτ&ίεοπε άβ Μίδίτε. (ΑοΙεβ άιι IV6 

σοη§Γβκίπί·0πΐ3ίϊοπ3ΐ άεδ έίηάεδ όγζππίϊπθδ, άειχχίθίπβ νοίιιιπε ρ. 168.) 

* » Όέΐοδ ΟΗτεΐΐεηηε (Βηΐΐ. Οοιτ. Ηεΐΐέπ. 1936 Α' τεύχος.) 

Όρλάνδου Άν. Κ. Ή παρά τήν Άρταν μονή τών Βλαχερνών. (Άρχεΐον τών Βυζαντι¬ 

νών μνημείων τής Ελλάδος τόμ. Β' σ. 3-50.) 

* » Ή Παναγία τοΰ Μπρυώνη. (Αυτόθι σ. 51 - 56.) 

» » Ό άγ. Δημήτριος Κατσούρη. (Αυτόθι σ. 57 - 69.) 

» » Ή Μονή τής κάτω Παναγιάς. (Αυτόθι σ. 70 - 87.) 

» » Ή άγια Θεοδώρα τής Άρτης. (Αυτόθι σ. 88-104.) 

» » "Άρτα. Πολιτική καί εκκλησιαστική ιστορία, μνημεία τής τέχνης. Έν 

Άθήναις 1937 Σελ. 7. [ "Ανατύπωσες έκ τής Θρησκευτικής καί Χριστια¬ 

νικής Εγκυκλοπαίδειας.] 

» > Βυζαντινά γλυπτά τής Άρτης. ("Ηπειρωτικά Χρονικό τόμ. 10°ζ σ. 265- 

269 μετά 4 πινάκων.) 

17. Α. "Αρχαία Βυζαντινή Βασιλική είς Τέλ-Χασάν έν Τεριχοΐ. (Νέα Σιών 

έτ. ΚΗ' σ. 357 - 386). 

Παπαδημητριού "/. Ό ναός τών αγίων Ίάσονος καί Σωσιπάτρου έν Κερκυρς. (Αρχαιο¬ 

λογική Έφημερίς 1934 - 1935 σ. 37 - 56.) 

Πελεκάνίδου ’Ιωακείμ. Τό προιτοχριστιανικόν βαπτιστήριον τής Δούρας - ΕύριοποΟ καί 

αί τοιχογραφίαι αυτού. (Νέα Σιών έτ. ΚΗ' σ. 50-58, 138- 149, 209 - 

221, 282-291.) 

Προκοπίου Α. Νεοελληνική τέχνη. Βιβλίο Α' Έφτανησιώτικος νατουραλισμός. Αθήνα 

1936 Σελ. 138. 

Σαρρη I. Τά κάστρα τών Σκορτών Άράκλοβον καί άγιος Γεώργιος. (Αρχαιολο¬ 

γική Έφημερίς 1934 -1935 σ. 57 - 84.) 

Σοφοκλέους Θ. Α. Τά κειμήλια τής μονής Τρικουτσιάς. (Κυπριακά Χρονικά έτ. ΙΒ' 

σ. 192-195.) 

Σπυρίδωνος Λαυριώτον. Περί τής σχηματογραφίας τής Κων/πόλεως. (Γρηγόριος ό 

Παλαμάς έτ. Κ' σ. 57 - 58.) 

» » Περί αγαλμάτων, στηλών κα,ί θεαμάτων τής Κων/πόλεως. (Αυτόθι, 

σ, 104 - 107.) 
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Σωτηρίου Γ. Άραβιχαί διακοσμήσεις είς τά Βυζαντινά μνημεία τής Ελλάδος. (Πρα¬ 

κτικά τής έν Αθήναις Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας τοΟ 

έτους 1933, περίοδος Γ' τόμ. Β' σ. 57 - 93.) 

* Ψηφιδωταί εικόνες τής Κωνσταντινουπόλεως. (Ακαδημίας * Αθηνών 
Πρακτικά, τόμ. 11 σ. 70-81.) 

Έγχειρίδιον χριστιανικής αρχαιολογίας (εισαγωγή). (Έπιστημ. Έπετηρ. 

της Θεολ. Σχολής τοΰ Πανεπιστ. Αθηνών 1935-36 σ. 70-91.) 

* ΑνασκαφαΙ Νέας Αγχιάλου, (Πρακτικά Αρχαιολογικής Εταιρείας τοΰ 
έτους 1935, σ. 52 - 61.) 

* μωσαϊκόν τοΰ «Προπυλαίου» τής αγίας Σοφίας. (Νέα Εστία, Χρι¬ 

στούγεννα 1936, σ. 6-9.) 

» * Παλαιά Χριστιανικά κοιμητήρια τής Κύπρου. (Κυπριακά Γράμματα 
Β' σ. 309-311.) 

Σωτηρίου Μαρίας. Χρυσοκέντητοι- έπιγονάτιον τοΰ Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών μετά 

παραστάσεως της είς Άδου καθόδου. (Πρακτικά τής έν Άθήναις 

Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας τοΰ έτους 1933, περίοδος Γ' 

τόμ. Β' σ. 108-120.) 

8οΗΗου ΜαΗβ. Ιοοηοε Βτζ&ηϋηββ ΡοδΙ-Βγζ&ηίΐηοδ. (ΕΉβΙΙέηίδΐηε οο&ΙβηροΓβΐη 
τεΰχ. 9-10 σ. 880-882.) 

Τρεμπέλα ΤΙ. Ό Όρφεύς έν τή παλαιοχριστιανική τέχνη. (Πρακτικά τής έν Άθήναις 

Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας τοΰ έτους 3933, περίοδος Γ' 

τόμ. Β' σ. 94 * 107.) 

Φαγογένους Κων. Τέμπλον καί είκονοστάσιον. (Έπετηρ. τοΰ Φοιτητ. Θεολ. Συνδέσμου 

1934-35. σ. 48 - 60.) 

Φιλανθρωπικού Συλλόγου άγ. Νίκων. Ένθύμιον Μυστρά. Πίνακες 23. 

Χατζημιχάλη Αγγελικής. Ελληνικά κεντήματα, μεσογειακά κεντήματα τής «Εγγύς 

Ανατολής». (Ηπειρωτικά Χρονικά, τόμ. 10°9 σ. 289-295 ) 

Χγη^ορουΐοε Α. Γβδ πηίί&ίβιιτε <3υ ρβιηίτβ Μ&παβί ΡαηεέΗηοδ πυ Μοηί ΑΐΙιοε (ΑοΙεε 

άη ΐν<= οοη^τέδ πιΐβΐΊΐ&ΐίοη&Ι άβε έΐιιάεδ όγζ&ηίίιιεδ, άβηχΐέιηβ 
νοίιπηβ ρ. 135.) 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

Τό Ε' διεθνές Βνζαντινολογικόν σννέδριον τής Ρώμης. 

Από τής 20-27*15 Σεπτεμβρίου 1936 συνήλθεν έν Ρώμη τό Ε διεθνές Βυζαντινολογικόν 

συνέδρων, οΰτινος μετέσχον δέκα καί τέσσαρα κράτη άποστείλαντα έν συνόλψ τετρακοσίους 

έξήκοντα αντιπροσώπους, οϊτ-.νες εκαμον διακοσίας δέκα καί πέντε λίαν άξιολόγους έπιστη- 

μονικάς ανακοινώσεις είς τά πέντε αύτοΰ τμήματα περιστραφείσας περί ζητήματα αναγόμενα 

είς τήν Βυζαντινήν Ιστορίαν καί φιλολογίαν, τό Βυζαντινόν δίκαιον, τήν Βυζαντινήν Τέχνην, 

πρός δέ καί τήν Βυζαντινήν θρησκευτικήν ποίησιν καί μουσικήν. 

Είς τό συνέδρων τοΰτο, ώς ήτο φυσικόν, έκλήθη Ενα μετάσχη καί ή Ελλάς, ήτις καί 

άπέστειλεν είς αυτό δέκα καί τέσσαρας έκλεκτούς αντιπροσώπους της ενεργόν μέρος λαβόντας 

είς τάς γενομένας έπιστημονικάς συζητήσεις καί ποιησαμένους τάς έξης ανακοινώσεις. 

1) δ κ. I. Παπαδόπουλλος ώμίλησε περί τών δήθεν αρραβώνων τής κόρης τοΰ δεσπότου θωμά 

Παλαιολόγου μετά τοΰ Ίταλοΰ ευπατρίδου Οαπιοαοίο 2) δ κ. Κ. Άμαντος περί τής κοινω¬ 

νικής ιστορίας τοΰ Βυζαντίου 3) δ κ. Φ. Κουκούλες περί τής Βυζαντινής ιδιωτικής οικίας, 

κατά τάς έκ τών κειμένων πληροφορίας 4) δ κ. Σ. Κουγέας περί τής τύχης Μακεδονικών 

τινων χειρογράφων καί τών 5πέρ τών χειρογράφων προστατευτικών μέτρων 5) δ κ. Στ. 

Κυριακίδης περί τών προσώπων, είς ά δέον ν’ άποδοθώσιν ώρισμένα Βυζαντινά επιγράμματα 

καί έπιγραφαί 6) δ κ. Άναστ. Όρλάνδος περί ερευνών άναφερομένων είς τά περί τήν Άρταν 

Βυζαντινά μνημεία 7) ή κυρία Βενετία Κώττα περί λειτουργικών τινων υφασμάτων 8) δ κ· 

’Εμμ. Ηεζόπουλλος α) περί Νικήτα Εύγενειανοΰ καί τών ποιημάτων του Ελληνικού κώδικος 

υτό. 134 καί β) περί τών είς τόν Μεσομήδη αποδιδόμενων ποιημάτων τοΰ Κυρήνης Συνεσίου 

9) 6 κ· Άνδρ. Ξυγγόπουλλος περί τοΰ δτι οί έν τή πρωμετωπίδι τοΰ κώδικος ναίίο&ιιυδ 

Οπιβοιίδ 1162 καί του Ρ&πδίπιΐδ Οτ&εουδ 1208 ναοί δέν παριστώσι τόν έν Κωνσταντινου- 

πόλει ναόν τών άγίων Αποστόλων 10) δ κ. I. Καλιτσουνάκις περί τοΰ Θεσσαλονίκης Ευστα¬ 

θίου καί τοΰ Μάρκου Μουσούρου 11) ό κ. Γρ. Κασιμάτης περί τής κοινωνικής πολιτικής έν 

ταΐς Νεαραΐς Λέοντος τοΰ σοφοΰ 12) δ κ. Γ. Άναγνωστόπουλλος περί τής διαλεκτικής ποικι¬ 

λίας τής μεσαιωνικής Ελληνικής γλώσσης καί 13) δ κ. Δ. Εύαγγελίδης περί υπολειμμάτων 

τοιχογραφιών έφ’ ΰγροΐς έν Θεσσαλονίκη κατά τήν εποχήν τών εικονοκλαστών. Πρός τούτοις 

άνεκοινώθησαν είς τά οικεία τμήματα καί δυο Έλληνικαί εργασία-, α’) ή του καθηγητοδ 

κ. Άμίλκα Άλιβιζάτου περί τοΰ κανόνος 13.30 καί 55 τής έν Τρούλλψ Συνόδου καί τοΰ 

διδάκτορος κ. Παν. Πατριαρχέα περί τής προελεύσεως τοΰ ονόματος τής Μάνης. 

’Εγένοντο δ’ αί ανακοινώσεις αύται Ελληνιστί, δρισθείσης ώς έπισήμου γλώσσης τοΰ 

συνεδρίου καί τής Ελληνικής, Ελληνιστί δ’ ώμίλησαν καί δυο καθηγηταί Ούγγροι οί κ. 

ΜοΓ&νδίΙί καί Ηοπνετί. 

Δέν έμφιβάλλομεν δτι ή αρχή αδτη θά τηρηθή καί κατά τά έπόμενα συνέδρια καί 

οδτω θά ακούεται κατ’ αυτά καί ή γλώσσα, έν ή έγράφησαν καί παρεδόθησαν τά πλεΐστα 

τών είς τόν Βυζαντινόν κόσμον άφορώντα κείμενα. 

θά ήτο μακράν ν’ άναφέρωμεν τίνα θέματα άνεκοινώθησαν καί συνεζητήθήσαν υπό τών 

διαφόρων ξένων επιστημόνων έν Ρώμη ώς καί τίνες αποφάσεις σχετικαί μέ τήν όργάνωσιν 

τών Βυζαντινών σπουδών έλήφθησαν κατά τό συνέδριον. Πάντα ταΰτα θά έκτεθώσιν έν 
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έκτάσει, εν ιδιαιτέρφ τόμφ, όστις θά δημοσιευθή κατά τό 1937. Ενταύθα τονίζομεν μόνον 

ότι μακρός έγένετο έν τφ συνεδρίφ λόγος περί τής γλώσσης των Ελλήνων τής κάτω 

Ιταλίας, καί ότι, ώς καί των προηγουμένων Βυζαντινολογικών συνεδρίων, ούτω καί τοΰ τής 

Ρώμης ή επιτυχία ύπήρξε πλήρης, χάρις εις τάς ένεργείας των καθηγητών κυρίων ΜβΐΌ&ίί 

καί Κ-ΟπίδησΙΗ, εις ους δίκαιος οφείλεται έπαινος. 

(Η σύνεδροι, οϊτινες καθ’ όλον τό διάστημα τής έν Ρώμη παραμονής των πρόφρονος 

ετυχον δποδοχής παρά τε των επισήμων καί τοΰ Ιταλικού λαού, μετά τό συνέδριον, εσχον 

τήν ευκαιρίαν νά έπισκεφθώσι διάφορα σημαντικά διά τάς έρευνας των μέρη τής βορείου καί 

μεσημβρινής Ιταλίας ώς καί τής Σικελίας μεγίστην άποκομίσαντες ωφέλειαν έκ των έπι- 

στημονικών τούτων ταξιδίων. 

Τό προσεχές συνέδριον άπεφασίσθη νά συνέλθη έν Βηρυτφ τής Συρίας, τό δέ μεταπρο- 

σεχές έν Βουδαπέστη. 

’Εφορεία Βνζανιινών Αρχαιοτήτων. 

Κατά τό παρελθόν έτος δ Έφορος Βυζαντ.Άρχ. κ. Α. Ευγγόπουλλος μετά τοΰ Εφόρου 

Αρχαιοτήτων κ.Ι.Παπαδημητρΐου ήρχισαν, δαπάναις τής Άρχαιολογικής'Εταιρείας, αρχαιο¬ 

λογικός έρευνας έν τή βασιλική τής Παλαιοπόλεως Κέρκυρας, σπουδαιοτάτου παλαιοχριστια¬ 

νικού οικοδομήματος. Κατά τήν πρώτην ταύτην περίοδον των ερευνών έκαθαρίσθησαν οΐ 

τοίχοι άπό τά επάλληλα επιχρίσματα, άτινα τούς έκάλυπτον, διεπιστώθη δέ ότι οδτοι 

άνήκουσι, κατά τό πλεϊστον αυτών μέρος, εις τάς κιονοστοιχίας τοΰ άρχικοΰ μνημείου, 

ών τά τόξα έφράχθησαν κατά τούς Βυζαντινούς καί μετέπειτα χρόνους, δπότε ή άλλοτε 

τρίκλιτος, πιθανώτατα, ή πεντάκλιτος βασιλική, περιωρίσθη εις τό μεσαΐον μόνον κλίτος, 

ώς έχει σήμερον. Ό καθαρισμός των τοίχων άπέδειξεν επίσης ότι ή βασιλική έχει σχεδόν δλό- 

κληρος κτισθή δι’ δλικοϋ ληφθέντος έξ αρχαίου ναοΰ, τού δποίου πλείστα αρχιτεκτονικά μέλη 

(επιστύλια, σΐμαι μέ ΰδρορρόας ύπό μορφήν λεοντοκεφαλών κ. λ. π.) διατηρούνται ανέπαφα. 

Ή έρευνα τοΰ μνημείου θά συνεχισθή καί κατά τά προσεχή έτη, όπότε θέλει άνασκαφή καί 

δ περί αυτό χώρος προς πλήρη άποκατάστασιν τής αρχικής μορφής τής βασιλικής. 

Έν Κερκύρφ επίσης δ Έφορος Βυζαντ. Άρχ. ήρχισε συστηματικήν καταγραφήν τών 

εικόνων καί λοιπών κειμηλίων τών ευρισκομένων έν τοΐς Ναοίς τής πόλεως καί τών χωρίων, 

ήτις θέλει συνεχισθή καί εις προσεχή έτη λόγς> τοΰ μεγάλου αριθμού καί τής σπουδαιότητος 

τών έν τοίς Ναοΐς τής Κέρκυρας άποκειμένων έργων τέχνης. 

Έν Μυστρφ συνεχίσθησαν καί εφέτος αί έργασίαι συντηρήσεως τών μνημείων (βλ. εργα¬ 

σίας Άναστηλώσεως) καί καθαρισμού τών τοιχογραφιών. Κατά τήν έφετεινήν περίοδον 

έργασίαι καθαρισμού έγένοντο εις τάς τοιχογραφίας τής Περιβλέπτου ύπό συνεργείου, επί 

κεφαλής τοΰ δποίου ήσαν οί καλλιτέχναι Φ. Κόντογλου καί Γ. Στέρης ώς καί ή μοναχή 

Καλή Χριστάκου. Έκαθαρίσθησαν αί τοιχογραφίαι του τρούλλου, ούτω δ’ δ Παντοκράτωρ 

καί οί ύπ’ αύτόν προφήται έπανεΰρον τήν παλαιάν αύτών λαμπρότητα. Επίσης έκαθαρίσθη 

ή Πλατυτέρα τής Άψΐδος καί ή παράστασις τής Άναλήψεως ή εύρισκομένη εις τήν ύπεράνω 

τοΰ Ίεροΰ καμάραν. Ή άφαίρεσις τοΰ νεωτάτου καί άκαλαισθήτου ξυλίνου Τέμπλου άπεκά- 

λυψεν εις τόν τοίχον τής Προθέσεως μορφάς τινας Αγίων, αΐτινες καί έκαθαρίσθησαν. Μεταξύ 

αύτών άπεκαλύφθη καί λαμπρά είκών τοΰ Όσιου Νίκωνος τοΰ Μετανοείτε, άρίστης διατη- 

ρήσεως, ή μόνη μέχρι τοΰδε γνωστή έν Μυστρα 

Ό "Εφορος Βυζαντ.Άρχ. μετέβη επίσης εις Γεράκιον καί Μονεμβασίαν πρός έπιθεώρησιν 

τών μνημείων καί συνέχισιν παλαιοτέρων αύτοΰ ερευνών. 
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Εργασίαι άναστηλώσεως «αί συντηρήσεως Βυζαντινών μνημείων. 

Ή ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ καθηγητοΰ Α. Όρλάνδου ύπηρεσία άναστηλώσεως αρχαίων 

καί Ιστορικών μνημείων έξετέλεσε κατά τό 1936 τάς κάτωθι έργασίας έπίΒυζαντινών μνημείων: 

1) Έν Άθήναις. Άποφασισθείσης τής άποκαταστάσεως του Προνάου τοΰ λεγομένου 

«θησείου» εις τήν αρχικήν αύτοΰ μορφήν, κατηδχφίσθη δ περί τά μέσα τοΰ 190,υ αίώνος 

κτισθείς τοίχος, όστις κατεσκευάσθη αντί τής ήμιεξαγώνου κόγχης τοΰ ναοΰ τοΰ Άγ. Γεωργίου, 

εις όν είχε μεταβληθή κατά τόν μεσαίωνα τό Θησεϊον. Μετά τήν άπομάκρυνσιν τοΰ είρημένου 

"τοίχου, άπεκαλύφθη τό μετωπιαϊον τόξον τής παλαιάς κόγχης τοΰ ναοΰ, έφ' οδ διετηροΰντο 

τοιχογραφίαι εις δύο στρώματα. ΈπΙ τοΰ δευτέρου στρώματος εύρέθησαν αί εικόνες τών 

προφητών Δαβίδ καί Σολομώντος, όλοσώμων κρατούντων είλητάρια 17ου αίώνος. Μετά τήν 

φωτογράφησίν των αί τοιχογραφίαι άπεσπάσθησαν έπιμελώς καί άπετέθησαν πρός φύλαξιν 

εις τήν συλλογήν Θησείου. 

2) Έν τή έπί τοΰ Κιθαιρώνος μονή τοΰ Όσιου Μελετίου άνεστηλώθη διά τών 

αρχαίων αύτοΰ μελών, προσθήκη καί τινων νέων, τά λαμπρόν γλυπτόν μαρμάρινον τέμπλον. 

3} Έν Δαφνίφ, έν συνεργασίφ μετά τής Εφορείας Αρχαιοτήτων, συνεπληρώθη 

ή δυτική τοξοατοιχία τοΰ πρός νότον τοΰ ναοΰ μεταγεστέρου περιστυλίου τής Μονής άνεκτί- 

σθησαν δέ έπί τοΰ παλαιού σχεδίου τά όπισθεν αυτής ήρειπωμένα κελλία μέλλοντα νά χρησι- 

μεύσωσιν ώς μουσεϊον τών γλυπτών καί άλλων κινητών αντικειμένων τής παλαιάς μονής. 

4) Έν Ν ι κ ο π ό λ ε ι άνακατεσκευάσθη, κτιστός πλέον, δ στεγάζων τά πρός νότον τοΰ 

βήματος τής Βασιλικής Α δωμάτιον, έν φ τό μωσαϊκόν τοΰ Όφελλύρα. Έστεγάσθη 

δ’ ωσαύτως καί τό νότιον τμήμα του νάρθηκας τής αύτής βασιλικής, όπερ φέρει έν τή 

κυκλοτερεΐ έξέδρφ του τό λαμπρόν μετά παγωνιού ψηφιδωτόν δάπεδον. 

δ) Έν Ά ρ τ η έγένετο σοβαρά έργασία συντηρήσεως καί εις τήν παλαιάν αύτοΰ μορφήν 

άποκαταστάσεως τοΰ ναοΰ τής Άγ. θεοδώρας. Κατηδαφίσθη έν πρώτοις τό εις βαρόκειον 

ρυθμόν παρά τό άνατολικόν άέτωμα άνεγερθέν νεώτερον κωδωνοστάαιον' άπεμακρύνθησαν 

έπειτα δευτερεύοντές τινες οίκίσκοι προσκεκολλημένοι εις τήν νότιον πλευράν άποκαλυ- 

φθέντος ούτω τοΰ νοτίου τοίχου τοΰ παλαιού κτηρίου,όστις έφερε στενά μονόλοβα παράθυρά 

(όρα σχετικήν άναπαράστασιν έν Άρχ. Βυζ. Μνημ. Έλλ. τ. Β' σ. 95). Ήνοίχθησαν έπειτα 

τά πεφραγμένα παράθυρα τοΰ Ίεροΰ καί εύρέθησαν οί έν αύτοΐς φεγγϊται. Τέλος έπεσκευά- 

σθησαν όλαι αί στέγαι τοΰ ναοΰ καί έτοποθετήθησαν Βυζαντινού τύπου φεγγϊται εις τάδίλοβα 

παράθυρα τοΰ φωταγωγού, άντί τών άκαλαισθήτων τετραγώνων υαλοστασίων, δΓ ών ήσαν 

έφωδιασμένα μέχρι τοΰδε τά παράθυρα. 

Έτέρα έργασία έγένετο έν τή έκεΐθεν τοΰ ΆράχΟου μονή τών Βλαχερνών. Ενταύθα 

διελύθη δ δεξιφ τφ είσερχομένφ εύρισκόμενος τάφος, όστις επανειλημμένους καί άλλοτε 

διαλυθείς είχεν άνκσυγκροτηθή διά ποικίλων γλυπτών τεθέντων παρ’ άδαοδς τεχνίτου εϊκή 

καί ώς έτυχε. (Όρα σχετικήν εικόνα κ. Όρλάνδου, Άρχ. Βυζ. Μνημ. Έλλ. Τόμ. Β’ σ. 131 

είκ. 126). Ό τάφος άνασυνεκροτήθη έκ νέου συμφώνως πρός τά ύπό τής τέχνης καί τής 

επιστήμης ένδεικνυόμενα στοιχεία. 

6) Έν Όσίφ Λουκφ Φωκίδος έστερεώθη τό έκ τών ύδάτων τής στέγης διαβρωθέν 

καί καταπίπτον ψηφιδωτόν τής Γεννήσεως. 

7) Έν Μυστρα συνεχιζόμενων τών έργασιών άνεστηλώθη κατά τά 1936 δ ΰπερθεν τών 

παλατίων ναός τής Άγ. Σοφίας. Ό παλαιός κτιστός εσωτερικός κίων αύτής άντικατεστάθη 

διά μαρμαρίνου, συνεπληρώθη ό ήρειπωμένος τροΰλλος, άνακατεσκευάσθη δέ ή πρός βορράν 

βλέπουσα ανοικτή στοά μετά τών στεγαζόντων αύτήν φουρνικών. Ώς στηρίγματα έχρησιμο- 

ποιήθησαν οί μαρμάρινοι κίονες, οίτινες, προερχόμενοι πιθανώτατα έκ τοΰ μνημείου τούτου, 

άπέκειντο άχρηστοι εως πέρυσιν έν τφ ναφ τοΰ γειτονικού χωρίου Πικουλιάνικα. Πρός περά- 
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™οιν τής άναστηλώσεως τής άγ. Σοφίας ύπολείπεται μόνον ή άναστήλωσις του ήρειπωμένου 

ωραίου κωδωνοστασίου, δπερ όρθσύται κατά τήν ΒΔ γωνίαν τού ναού. 

Βυζαντινόν Μονσεΐον. 

Κατά τό Έτος 1936 τό Βυζαντινόν Μουσεΐον επλουτίσθη διά σειράς φορητών εικόνων καί 
αξιόλογων τινών γλυπτών καί μικροτεχνημάτων. 

Έκ των εικόνων, έξ αγοράς κατά τό πλεϊστον προερχόμενων, σπουδαιότεραι είνε δύο 

μεγαλαι φερουσαι τήν υπογραφήν τοΰ ζωγράφου Θεοδώρου Πουλάκη. 

Έκ τούτων ή πρώτη έχει άνεπτυγμένον εις δέκα σκηνάς τό εικονογραφούν θέμα «Έπί 

-οι Χαίρει, ή δέ δεύτερα, έκ Κέρκυρας προερχόμενη, καί κατατεθεϊσα εις τό Βυζαντινόν 

Μουσεΐον ύπό του εφόρου κ. Παπαδημητρίου, παριστφ τήν Κοίμησιν τής Θεοτόκου. 

Άμφότεραι φέρουσι τήν επιγραφήν «Κόπος καί σπουδή θεοδώρου ΙΙουλάκη» 

Όμοίως ήγοράσθη καί τρίτη αξιόλογος εΐκών, έκ Κρήτης προερχόμενη καί παριστώαα 

την σφαγήν των νηπίων ύπό του Έρώδου (άνευ δπογραφής) τέχνης της 
σχολής Πουλάκη. Ψ ^ η€ 

. Τ® Β^αν™όν Μουσεΐον άπέκτησε νέα Βυζαντινά γλυπτά· μεταξύ τούτων προ έχει 

αναγλυφον τής Θεοτόκου κρατούσης τόν Χριστόν, τμήμα αναγλύφου επί μαρμάρου 

εικόνος τής Τπαπαντής. Άτυχώς ελλείπουν αί κεφαλαΐ Θεοτόκου καί Χρίστου, 

εκ τής τέχνης του δέ δύναται ν’ άναχθή εις τόν 34®ν αιώνα. Τό άνάγλυφον τούτο ό Διευ¬ 

θυντής τού Μουσείου κ. Γ. Σωτηρίου εύρεν έσφηνωμένον εις κυπάρισσον τής αυλής τοΰ ναοΰ 

τής Παναγίας έν Μακρυνίτση τοΰ Πηλίου, όπόθεν μετέφερε τούτο εις Αθήνας. 

Επίσης επλουτίσθη τό Μουσεΐον καί διά μικροτεχνημάτων, ΐδίφ αναγλύφων παραστάσεων 
επί ελεφαντοστού, Αλεξανδρινής τέχνης. 

Άνασκαφαι κατά τό 1936. 

0 καθηγητής κ. Γ. Σωτηρίου έξηκολούθησε τάς έρεύνας του έν Ν. Άγχιάλψ, ταΐς 

Χριστ. θήβαις τής Θεσσαλίας. Εφέτος συνεπλήρωσε τήν άποκάλυψιν όλοκλήρου τής Βασι¬ 

λικής Δ., μέρη τής όποιας είχεν άνασκάψει κατά τό 1935 (βλ.Έπ.Έτ. Βυζ. Σπ. 1935 σ. 570) 

Ή βασιλική αδτη, ώς άπεκαλύφθη, είναι τρίκλιτος Ελληνιστικού τύπου μετά υπερώων 

και αιθρίου, διαφέρει δέ κατά τό σχήμα καί τήν διά ταξί ν τών λοιπών γνωστών βασιλικών τής 

αυτής πόλεως, ίδίφ κατά τάς μακράς αυτής πλευράς, αΐτινες έχουσι προεξέχοντα έκατέρωθεν 

συμμετρικά τετράγωνα διαμερίσματα προσδίδοντα εις τήν Β. τό σχήμα τοΰ σταυρού. 

Τά διαμερίσματα ταυτα συνδέονται πρός τά κλίτη διά τριβήλων σχηματιζομένων διά δύο 

κτιστών πεσσών, ών διεσώθησαν αί βάσεις. Επίσης έκατέρωθεν του νάρθηκος άνεφάνησαν 

εξεχοντα του σώματος του ναοΰ τετράγωνα διαμερίσματα {πιθ, πύργοι χρησιμεύοντες καί ώς 

κλιματοστασια διά τά υπερώα), διασώζοντα άξιολογώτατα ψηφιδωτά δάπεδα μέ ζωϊκάς 

παραστάσεις. Μέ μωσαϊκά γεωμετρικά είνε έπεστρωμένα καί τά δάπεδα των πλαγίων κλιτών. 

Τα μωσαϊκά διατηρούνται άριστα, ή τέχνη των δέ ώς καί ή τέχνη τών άνευρεθέντων γλυπτών 

αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών μελών ανάγουν τήν νέαν ταύτην Βασιλικήν εις τούς 

τελευταίους χρόνους τής ακμής τής μεγάλης ταύτης χριστ. πόλεως τής Θεσσαλίας, ήτοι εις 
τόν 7ον μ. χ. αίώνα- 

Ομοίως εφέτος συνεπληρώθη καί ή άποκάλυψις τών λοιπών διαμερισμάτων τού 

λουτρώνος τής Βασιλικής Α τής αύτής πόλεως, περί τοΰ όποιου βλέπε Έπετ. Έτ. Βυζ Σπ 
1935 σ. 570. 
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Ειδήσεις εκ Θεσσαλίας. 

Κατά τό 1935 δ επιμελητής Βυζαντινών αρχαιοτήτων κ. Ν. Γιαννόπουλλος άνεΰρεν 

έν Τυρνάβφ τεμάχιον Βυζαντινού μαρμάρινου θωρακίου έχον τήν άνω άριστεράν γωνίαν 

πλαισιουμένην'. εν ή παρίσταται άγγελος έν προτομή λιτανεύων. Πρό τού αγγέλου έσώθη 

έκτυπον τόξον κύκλου, περικλείοντας τήν Θεοτόκον εν προτομή. Έσώθη δέ μόνον τά μονό¬ 

γραμμα ΜΡ (=Μήτηρ (θεού). Τό τεμάχιον κατετέθη εις τό Μουσεΐον Αλμυρού. 

Έκ τοΰ χωρίου Τατάρ τών Φαρσάλων έκόμισεν εις τά Μουσεΐον 'Αλμυροΰ ό φύλαξ 

Φερών τεμάχιον Βυζαντινού πήλινου αγγείου φέρον εγχάρακτα γράμματα. Τό τεμάχιον έχει 

ύψος 0,08 πλάτ. 0,10 καί πάχος 0,01. 

Έν Μακρυνίτση τώ 1936 άνευρέθη εντός τριών μεγάλων κλώνων κυπαρίσσου έσφηνω¬ 

μένον τεμάχιον Βυζαντινού αναγλύφου τής Θεοτόκου βρεφοκρατούσης, έξ ου λείπουσιν 

αί κεφαλαΐ τής Θεοτόκου καί τού Χριστού, τής δέ Θεοτόκου ολόκληρος ή αριστερά πλευρά. 

Τό τεμάχιον τούτο μετά δυσκολίας έξαχθέν εκ τής κυπαρίσσου παρελήφθη ύπό τοΰ 

κ. Γ. Σωτηρίου καί κατετέθη εις τό έν Άθήναις Βυζαντινόν Μουσεΐον. 

Τό μέγα Βυζαντινόν άνάγλυφον τής Θεοτόκου τής Όξείας Έπισκέψεως έν Μακρυνίτση, 

τό όποιον έθημοσιεύθη ύπό τοΰ κ· Γιαννοπούλλου εις τόν Α’ τόμον τής Έπετηρίδος, είχεν 

άποκολληθή έκ τής θέσεως, έν ή πρό ετών είχε στηθή έν τφ έσω νάρθηκι τής έκκλησίας 

τής Παναγίας καί έκινδύνευε νά καταστραφή. Τούτου ένεκα συγκολληθέν έστήθη εις κατάλ¬ 

ληλον μέρος, τεθέντος επ' αυτού, πρός προφύλαξιν μεγάλου κρυστάλλινου υελοπίνακος. 

Κατά τήν βορείαν πλευράν τής μονής Ξενίας, ένθα καί τό Μουσεΐον αύτής, έξερράγη 

πυρκαϊά, έξ ής, ευτυχώς, οΰδέν έπαθε τό μουσεΐον. 

Τά Άρχεια τής Άκαδημείας Ά&ηνών. 

Ή τύπωσις του δευτέρου τόμου του Ιστορικού λεξικού τής νέας Ελληνικής γλώσσης 

έξακολουθήσασα κατά τό 1936, προσχώρησε μέχρι του 34<™ τυπογραφικού φύλλου, έκτυπω- 

θέντων τών άρθρων από τού άναρμάτωτος μέχρι τού ά ν τ ι κ ό ρ μ ι σ μ α. Πρός τούτοις 

άπεδελτιώθησαν περί τά έξήκοντα έγγραφα καί χειρόγραφα καί έγένοντο γλωσικαί άποστο- 

λαί τών συντακτών εις Μακεδονίαν, Στερεάν Ελλάδα, Αργολίδα καί Πάρον. 

Τό Μαισαιωνικόν ’Αρχεΐον κατά τό αυτό έτος, Εκτον από τής Ιδρύσεώς του υπό τής 

Άκαδημείας Αθηνών, ήσχολήθη περί τήν όλοκληρωτικήν άποδελτίωσιν κειμένων, πεζών καί 

εμμέτρων, τής περιόδου τής μεταξύ τής άλώσεως καί τής Ελληνικής έπαναστάσεως. Τό άπο- 

δελτιούμενον δλικόν, συμφώνως πρός πρόγραμμα, αφορά εις κύρια ονόματα, τοπωνύμια καί 

γλωσσικόν Ολικόν, κυρίως δημώδες, δπερ τελευταΐον θά χρησιμεύση καί διά τό Ιστορικόν 

λεξικόν τής νέας Ελληνικής γλώσσης. 

Αί έργασίαι τού Λαογραφικοϋ Αρχείου κατά τό 1936 περιεστράφησαν κυρίως περί τήν 

οριστικήν ταξινόμησιν τού άποτεθησαυρισμένου υλικού, ίδίφ δέ τών μύθων, τών παραμυθιών, 

τών δημοτικών ασμάτων, τών παραδόσεων καί τών ειδήσεων τών άναφερομένων είς τήν 

λατρείαν. Πρός τούτοις κατηρτίσθη υπό τής ύπηρεσίας καί κατάλογος τής Ελληνικής 

λαογραφίας καί άλλοι μερικοί κατάλογοι. Τό Άρχεΐον τούτο, ένισχυθέντος ήδη τού προσω¬ 

πικού του διά τής είς αύτό άποσπάσεως δύο λειτουργών τής Μέσης Έκπαιδεύσεως, θά έφαρ- 

μόση άναμφιβόλως είς τό προσεχές μέλλον είς εύρυτέραν κλίμακα τό επιστημονικόν καί 

εθνικόν του πρόγραμμα. 

ΕπΕΤΗΡίε Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδων, έτος ΙΒ’. 36 



Δωρεά φωτογραφιών διαφόρων μνημείων της Λακεδαίμονος. 

Ο βν Σπάρτη πχνοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Μελέτιος Γαλανόπουλλος, γνωστός εκ της 

δπ’ αύτοο γενομένης αξιόλογου εκδόσεως τοΰ Βίου του 'Οσίου Νίκωνος τοϋ Μενανοείτε, 

προσέφερεν είς τήν Εταιρείαν πολύτιμον συλλογήν 45 ανεκδότων κατά τό πλεΐστον 

φωτογραφιών άπεικονιζουσών Μσνάς, Ναούς, γλυπτά καί τοιχογραφίας τής Λακεδαίμονος. 

Η συλλογή αύτη είναι έξόχως ενδιαφέρουσα, καθ’ δσον περιλαμβάνει απεικονίσεις μνη¬ 

μείων εδρισκομένων είς μέρη δυσπρόσιτα τής Λακεδαίμονος, ήν ό ακάματος ερευνητής έχει 
διατρέξει άπ’ άκρου εις άκρον. 

Έκ των αρχιτεκτονικών μνημείων δέον ν' άναφέρωμεν τόν Ναόν τής διαλελ. Μονής 

Αγ. Νικολάου έν τψ τέως Δήμψ Σελλασίας, τόν Ναόν Άγ. Νικολάου έν τψ έμωνύμφ χωρίψ 

παρά τήν Μονεμβασίαν, τά ερείπια τής διαλελ. Μονής Άγ. Γεωργίου 4πί τής άκρας 

του Μαλέα κ. ά. Έκ των γλυπτών άξια ιδιαιτέρας μνείας είναι τά θωράκια τής Πέρπαινης 
καί τής Απιδιάς. 

Μεταξύ των τοιχογραφιών ύπάρχουσι δείγματα των άξιολογωτάτων διακοσμήσεων 

τοΰ έν Λογκανίκψ Ναοΰ τοΰ Άγ. Γεωργίου μέ χρονολογίαν 1375, των δύο ναΐσκων τοΰ 

Μαλέα, τής διαλελ. Μονής Άγ. Δημητρίου παρά τήν Μονήν Άγ. Τεσσαράκοντα, τής Μ. 

Ζερμπίτσης, τοΰ Ναοΰ Ζαραφώνος κ. λ. π. 

Ή δωρεά α&τη τοΰ φιλίστορος Αρχιμανδρίτου είναι έξόχως πολύτιμος, διότι αί έν αυτή 

περιλαμβανόμεναι φωτογραφίαι δίδουσιν αρκούντως σαφή ιδέαν του πλούτου καί τής σημασίας 

των μνημείων τής Βυζαντινής Λακεδαίμονος. 

ΤΑ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1936 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

Μετά πόσου ενδιαφέροντος παρακολουθεί τό Ελληνικόν κοινόν τήν 
δράσιν τής ήμετέρας Εταιρείας και πόσον εκτίμα τό έργον αυτής κατάδηλον 
γίνεται και έκ του μεγάλου αριθμού των παρακολουθοΰντων τάς δημοσίας 
συνεδρίας τών μελών της καί έκ τής κατά τό τρέχον έτος έγγραφης τεσ¬ 

σαράκοντα νέων μελών, ών δυο άντεπιστέλλοντα. 

’Αλλ’ άν ή χαρά μας είναι μεγάλη επί τή αυξήσει τοΰ αριθμού τών 
εταίρων, μεγάλη συγχρόνως είναι καί ή λΰπη μας διά τήν απώλειαν προσφιλών 
συνερευνητών καί συνεργατών, οΐτινες άπήλθον εις τήν αιωνιότητα. Ό έπί- 

τιμος ημών εταίρος καί ευεργέτης τής Εταιρείας Ελευθέριος Βενιζέλος, 

ό κυβερνήσας τήν Ελλάδα έν ίστορικοΐς χρόνοις καί συνδέσας τό δνομά του 
μέ τά σπουδαιότερα ιστορικά γεγονότα τών τελευταίονν έτών έξεμέτρησε 
τό ζην. Ό άνήρ τοΰ οποίου τό ιδιαίτερον ενδιαφέρον, κατά φυσικόν λόγον, 

εΐλκυεν ή πολιτική, μετά πολλοϋ ενδιαφέροντος παρηκολοΰθει τό έργον τής 
Εταιρείας καί ευχαρίστως έβλεπε τήν πρόοδον παρ’ ήμΐν τών Βυζαντινών 
Σπουδών, τήν καλλιέργειαν τών όποάον έθεώρει εθνικήν ύποχρέωσιν. Έπί 
τής Κυβερνήσεως αΰτοΰ μή λησμονώ μεν δτι τό κράτος άπεφάσισε νά παρέχη 
εις τήν Εταιρείαν ημών έτησίαν έπιχορήγησιν δεκακισχιλίων δραχμών. 

Έν τή ακμή τής δράσεώς του άπεσπάσθη τοΰ ομίλου ημών ό καθηγητής 
τοΰ έν ’Αθήναις Πανεπιστημίου Γεώργιος ’Αναγνωστόπουλλος ό εΰδοκιμώτατα 
ασχολούμενος περί τήν ιστορίαν τής Ελληνικής γλώσσης καί τών διαλέκτων 
αυτής, περί ών καί είδικάς μελέτας έγραψε καί άξιόλογον έκαμεν άνακοίνωσιν 
κατά τό τελευταΐον έν Ρώμη διεθνές Βυζαντινολογικόν συνέδριον. Διά τοΰ 
θανάτου του έξέλιπεν ό ευδόκιμος διδάσκαλος καί ερευνητής, από τόν όποιον, 

πρός τοΐς άλλοις, καί πολλάς άνεμένομεν μελέτας είς τήν Βυζαντινήν γλώσσαν 
άναγομένας. 

Καί Ιτέρου έρευνητοΰ τήν απώλειαν έθρηνήσαμεν κατά τό τρέχον έτος, 

τοΰ τέως διευθυντοΰ τοΰ Λαογραφικοΰ Αρχείου Πέτρου Φουρίκη, δστις 
ασχολούμενος μέ τήν Ελληνικήν αρχαιολογίαν, ιστορίαν, γλώσσαν καί λαογρα¬ 

φίαν, είχε γράψει δοκίμους σχετικάς μελέτας ιδιαιτέρως έρευνών τά άφορώντα 
είς τούς !ν Έλλάδι Αλβανοφώνους, είς οΰς καί αυτός ανήκε. 

Σφόδρα επ’ ίσης έλυπήθημεν διά τήν απώλειαν νεαροΰ καί εΰέλπιδος 
συνεργάτου, τοΰ Ευαγγέλου Σαβράμη, δστις έκ τής μέχρι τοΰδε έπιστημονικής 
εργασίας του έδείκνυεν οτι θά έξειλίσσετο είς ερευνητήν μέλλοντα νά τιμήση 
τήν Ελληνικήν επιστήμην. 



ο 64 Τά υπό τής Εταιρείας κατά το 1936 πεπραγμένα. 

Μετ’ αυτόν άπωλέσαμεν και τον παλαιόν έταΐρον ήμών καί εΰδοκίμως 

ου μόνον περί ζητήματα τοΰ Βυζαντινοί» δικαίου, άλλα και μέ διάφορα ιστο¬ 

ρικά θέματα ασχολούμενου, τον Δημοσθένη Δεσμίνην, τον μέχρι τελευταίας 

του στιγμής μετ’ ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος παρακολουθοΰντα τό εργον τής 

Εταιρείας ημών. 

Εις τόν θλιβερόν κατάλογον άναγραπτέος ο τε Κωνσταντίνος Παναγιω- 

τόπουλλος ό επί μακρά έτη διευθυντής τής φερώνυμου εμπορικής σχολής, εις 

ον πολλά οφείλει ή παρ’ήμΐν εμπορική έκπαίδευσις, καί ό Σπυρίδων Λοβέρ- 

δος, δστις έν μέσφ των πολλαπλών ασχολιών του ευρισκε καιρόν καί προς τά 

ήμέτερα σπουδάσματα νά στρέφη τήν προσοχήν του. Τέλος μεγάλως έλυπή- 

θημεν άπολέσαντες φιλόμουσον καί χρηστήν δέσποιναν τήν Εύτέρπην Μπί- 

τσου πιστήν εις τήν Εταιρείαν ημών παραμείνασαν από τής ΐδρΰσεώς της. 

Κατά τήν έν τώ Βυζαντινό λογικά» συνεδρίφ τήν Αθηνών ληφθεΐσαν 

άπόφασιν, συνεκροτήθη εφέτος έν Ρώμη από τής 20*^ - 27ης Σεπτεμβρίου 

τό Ε' διεθνές Βυζαντινολογικόν συνέδριου, εις δ κληθεΐσα καί ή Εταιρεία 

ήμών άπέστειλεν ώς άντιπροσώπους της τούς έκ τών Συμβούλων της κυρίους 

Αναστάσιον Όρλάνδον, Φαίδωνα Κουκουλέν, Εμμανουήλ ΙΊεζόπουλλον καί 

Άνδρέαν Ξυγγόπουλλον, οΐτινες μετ’ άλλων εννέα Ελλήνων, μελών σχεδόν 

πάντων τής Εταιρείας, έκαμαν λίαν άξιολόγους ανακοινώσεις εις τρία τοΰ 

συνεδρίου τμήματα τό ιστορικόν, τό φιλολογικόν καί τό τής τέχνης, ών καί 

τής προεδρείας έτυχον, μετασχόντες άμα καί τών έν αύτοΐς επιστημονικών 

συζητήσεων. 

Περιλήψεις τών περισσοτέρων εκ τών ανακοινώσεων τούτων, αϊτινες 

περιεστράφησαν περί τήν μεσαιωνικήν γλώσσαν, ιστορίαν, λαογραφίαν, φιλο¬ 

λογίαν, τέχνην ώς καί τά χειρόγραφα, δύναται νά ΐδη ό αναγνώστης εις τάς 

σελίδας τοΰ μετά χεΐρας τόμου (σελ. 528 εξ.) ένθα αναγράφονται περιλήψεις 

καί άλλων κατά τό έτος γενομένων ανακοινώσεων. 

Εις τό ένεργητικόν τής έπιστημονικής δράσεως τής Εταιρείας κατά τό 

1936 δέον νά προστεθή καί ή έκδοσις τοΰ παρόντος τόμου, δστις, μή υστερών 

κατ’ ό'γκον καί περιεχόμενον τών προηγουμένων, εΐμεθα βέβαιοι ότι, ώς καί 

εκείνοι, θά ϊκανοποιήση τούς άναγνώστας. 

Τό λεύκωμα τό μέλλον νά περιλάβη διάφορα σχέδια έκ προτύπων 

Βυζαντινών ειλημμένα, επί τφ σκοπώ ϊνα ταΰτα άντιγράφωνται ή, τροποποιού¬ 

μενα, χρησιμοποιώνται υπό τών εραστών τοΰ Βυζαντινού κόσμου επί τοίχων, 

επίπλων, υφασμάτων κτλ. τή προθΰμψ συνεργασία τοΰ τε συμβούλου ήμών 

κ. Άνδρέου Ξυγγοπούλλου, τοΰ καλλιτέχνου κ. Φώτη Κόντογλου καί τής κυρίας 

Αγγελικής Χατζήμιχάλη, εύρίσκεται έν τώ τελειοΰσθαι. Τό καλλιτεχνικόν 

τούτο λεύκωμα τήν έκτύπωσιν τοΰ οποίου άνέλαβεν ό οίκος Παπαχρυσάνθου, 

άποτελούμενον έκ δέκα πινάκων περιεχόντων 44 σχέδια καί δύο σειράς 

Βυζαντινών γραμμάτων, δεν άμφιβάλλομεν δτι, διά τής προθύμου ένεργείας 
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τών εταίρων, θά τύχη εύρυτάτης διαδόσεως καί οΰτω θά συντέλεση εις γνώσιν 

καί μίμησιν γνησίως Βυζαντινού ρυθμοΰ. 

Έπεκτείνοντες τάς επιστημονικός σχέσεις τής ήμετέρας Εταιρείας μέ 

ξένα επιστημονικά ιδρύματα, άντηλλάξαμεν κατά τό έτος τούτο τήν Επετη¬ 

ρίδα ήμών με τήν Ρενιιο άοδ έίιιάβδ §τεα}ΐΐ63, μέ τό 6ιι11εΗη ρέποάίςαο 

άοδ 5θπιηι&ΪΓε5 άθ5 ρπηοϊρπίεδ £Τ3ΐκΐ68 τενιιβδ ώς καί μέ τό περιοδικόν 

τοΰ ιστορικού τμήματος τοΰ Πανεπιστημίου τού Βαλαδολίδου. 

Ό αριθμός τών βιβλίων τής ήμετέρας βιβλιοθήκης ηύξήθη άφ’ ενός 

μέν διά τής εις αυτήν αποστολής έργων φίλων ξένων έπιστημόνιον, άφ’ ετέρου 

δέ διά τής προσφοράς βιβλίων υπό ήμετέρων εταίρων καί λογίων δ’ Ελλήνων 

έκτιμώντων τό εργον τής Εταιρείας. Εις τήν βιβλιοθήκην έπ’ίσης εδωρή- 

θησαν υπό τοΰ Πανοσιολογιοτάτου Αρχιμανδρίτου Μελετίου Γαλανοπούλλου 

τεσσαράκοντα πέντε φωτογραφίαι διαφόρων Βυζαντινών μνημείων τής 

Λακεδαίμονος παριστώσαι εκκλησίας, μονός, τοιχογραφίας, θωράκια κτλ. 

Εις πάντας τούς εύαρεστηθέντας νά πλουτίσωσι τήν βιβλιοθήκην τής 

Εταιρείας ήμών εκφράζονται θερμαί αί εύχαριστίαι τοΰ Δ. Συμβουλίου. 

Καί επειδή περί βιβλιοθήκης ό λόγος, λέγομεν οτι ή υπό τοΰ υίοΰ τοΰ 

μακαρίτου επιτίμου εταίρου ήμών καί μεγάλου τής Εταιρείας ευεργέτου 

"Αθανασίου Μυστακίδου δωρηθεΐσα ήμίν βιβλιοθήκη ή προσωρινώς τοποθε¬ 

τημένη έν τώ Βυζαντινά» μου σείω προσεχώς θά έγκατασταθή εν μια τών 

τέως αιθουσών τής Φιλοσοφικής Σχολής, έν τώ κεντρικά» τοΰ Πανεπιστημίου 

κτηρίω, μετά δέ τήν συμπλήρωσιν τοΰ καταλόγου τών βιβλίων ώς καί τά 

έπίσημα εγκαίνια, θά παραδοθή εις χρήσιν τοΰ φίλο βυζαντινού κοινού* οπερ 

θά δύναται καθ’ έκάστην νά συμβουλεύεται τά πολύτιμα βιβλία. 

Έκ τών καταλοίπων τοΰ αοιδίμου Μυστακίδου, κατ’ άπόφασιν τοΰ 

Δ. Συμβουλίου, έν μέν τώ παρόντι τόμω έκδίδονται τά σημειώματα αυτού 

περί τών επισκοπικών καταλόγων τών όρθοδόξων Πατριαρχείων, καί ιδία 

τοΰ Οικουμενικού, έπιμελεία τοΰ διδάκτορος κ. Γερασίμου Κονιδάρη, έν δέ 

τώ προσέχει θά τυπωθή έτέρα εργασία, έν ή θ’ αναγράφω νται αί περιλήψεις 

σιγιλλίων άντιγεγραμμένων εις κοίδικας τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου, 

άναφερομένων δ’ εις σχολεία διαφόρων Ελληνικών πόλεων καί κοινοτήτων. 

Τό Δ. Συμβούλων εχον ύπ’ όψιν ότι πρέπει νά διατηρήται ή μνήμη 

τών τε άνδρών, οΐτινες αφιέρωσαν πολύτιμον χρόνον εις μελέτην ή άναπα- 

ράστασιν τοΰ Βυζαντινού κόσμου, ώς καί τών σπουδαίων κέντρων τοΰ 

Βυζαντινού πολιτισμού, ένήργησε καί επέτυχε τήν υπό τοΰ Δήμου Καλλιθέας 

ονομασίαν μιας τών οδών αυτής διά τοΰ ονόματος τοΰ αοιδίμου εταίρου 

Παντελή Ζωγράφου, είναι δέ πεπεισμένον ότι προθύμως θά γίνη αποδεκτή 

καί παρομοία πρότασίς του ύποβαλλομένη πρός τε τόν Δήμον Θεσσαλονίκης 

περί ονομασίας μιας τών οδών της διά τοΰ ονόματος τοΰ Βασιλείου Μυστα¬ 

κίδου, άνδρός καί εύδοκιμώτατα έν αυτή γυμνασιαρχήσαντος καί γράψαντος 
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περί αυτής και προς τον Δήμον δ’ Αθηναίων περί ονομασίας τριών κεντρι¬ 

κών οδών τής πρωτευούσης διά τών ονομάτων του Μυστρα, τού· Γερακίου 

και τής Μονεμβασίας. 

Τό εθνικόν μνημόσυνου τό από ετών υπό τής Εταιρείας τελουμενον 

κατά την 29^ Μαΐου εις μνήμην Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου και τών 

μετ’ αυτού συναγωνισαμένων και πεσόντων έτελέσθη εφέτος εν πάση έπιση- 

μότητι και κατανύξει έν Γερακίφ τής Λακεδαίμονος, είπόντος τον προσήκοντα 

ενθουσιώδη λόγον του ήμετέρου Συμβούλου κ. Παναγιώτου Πουλίτσα. 

Κατά τό παρόν έτος, ώς και τά προηγούμενα, έγένοντο υπό μελών τής 

Εταιρείας οκτώ διαλέξεις μέ Βυζαντινά θέματα έν τή προφρόνως παραχω- 

ρηθείση αιθούση τής Αρχαιολογικής Εταιρείας, ήν και αΰθις εύχαριστούμεν 
διά την ύπ’ αυτής παρεχομένην ύποστήριξιν. 

Διαλέξεις έκαμον 

1) δ κ. Θεόδωρος Μακρίδης περί μετατροπής τής αγίας Σοφίας είς 
μουσειον. 

2) δ κ. Νικόστρατος Καλομενόπουλλος περί Βυζαντίου καί Τούρκων. 

3) ή κυρία Αιμιλία Σάρου περί τής έξελίξεως μεσαιωνικών εορτών καί 
πανηγΰρεων εν Χίω. 

4) ό κ. Αδαμάντιος Δια μαντό που λλος περί Γενναδίου του Σχολαρίου 
ώς ίστομικής πηγής τών περί την άλωσιν χρόνων. 

5) ή κυρία Ευφρόσυνη Λόντου Δημητρακοπουλλου περί τής ποιη- 

τρίας Άθηναΐδος. 

6) 6 κ. Γεώργιος Μέγας περί του Ίουδα εις τάς παραδόσεις του λαού. 

7) ή κυρία Βενετία Κώττα περί Βυζαντινών προτύπων εις την Δυτικήν 
εικονογραφίαν. 

καί 8) ο κ. Φαίδων Κουκούλες άνεκοίνωσε νέον του Βυζαντινής ύπο- 

θέσεως διήγημα υπό τον τίτλον «Είς τον άκΰμαντον λιμένα». 

Κατά τό έτος τούτο επ’ ΐσης έγένοντο καί τέσσαρες έκδρομαί, μία είς 

την Άκρόπολιν τών Αθηνών, ένθα δ έφορος τών άρχαιοτήτιον Αττικής καί 

διευθυντής τής Άκροπόλεως κ. Ν. Κυπαρίσσης ώμίλησε περί τών Προπυλαίων 

καί τών πλησίον αυτών μνημείων από ιστορικής καί αρχαιολογικής έπόψεως, 

δευτέρα είς τήν Πάρνηθα, δπου δ μέν σύμβουλος κ. Ν. Καλογερόπουλλος 

ώμίλησε περί τής επί τής Παρνηθος μονής τής αγίας Τριάδος, ή δε κυρία 

Αιμιλία Σάρου περί τών παρά τά όρη τής Αττικής ιστορικών γεγονότων, 

τρίτη εις Πρέβεζαν, Νικόπολιν, 5'Αρταν, Ιωάννινα καί μονήν Βελλάς, περί 

τής ιστορίας καί τών μνημείων τών οποίων είπε τά δέοντα ό σύμβουλος 

κ. Άνδρέας Ξυγγόπουλλος, του έν Ίωαννίνοις γυμνασιάρχου κυρίου Χρίστου 

Σούλη όμιλήσαντος περί τής νεωτέρας ιστορίας καί τοπογραφίας τών Τωαν- 

νίνων, τού δέ ναυάρχου κ. I. Θεοφανίδου άναπτυξαντος κατά τον πλοΰν τά 
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κατά τάς ναυμαχίας τοϋ Άκτίου καί τής Ναυπάκτου, καί τέταρτη είς Μυστράν 

καί Γεράκιον ένθα ήρμήνευσεν δ σύμβουλος κ. Παναγιώτης Πουλίτσας, του 

ναυάρχου κ. I. Θεοφανίδου έν Δερβενακίοις όμιλήσαντος περί τής εκστρατείας 
του Δράμαλη καί τής μάχης, τών Δερβενακίων. 

Ένταΰθα όφείλομεν νά έξάρωμεν τήν έξαιρετικώς εγκάρδιον υποδοχήν, 

ής ετυχον οι ήμέτεροι εταίροι υπό τε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 

Ίωαννίνων κυρίου Σπυρίδωνος καί τών κυρίων Δημάρχων Πρεβέζης, *Άρτης 

καί Ίωαννίνων ώς καί υπό πάντων τών κατοίκων του Γερακίου, ών ενθου¬ 

σιώδης ύπήρξεν ή υποδοχή. Είς πάντας τούς ανωτέρω τό Δ. Συμβούλιου 
καί εντεύθεν θερμάς εκφράζει τάς ευχαριστίας. 

Ή έπίσκεψις ημών είς τήν τόσον σπουδαίαν από έπόψεως ιστορίας καί 

τέχνης κωμόπολιν τού Γερακίου, ή οποία, ελλείψει καλής συγκοινωνίας, 

δεν προσελκύει πολυπληθείς ώς ώφελεν, έπισκέπτας, έδωκεν αφορμήν είς 

τήν Εταιρείαν ημών ν’ άπευθυνη θερμήν σύστασιν προς τά Υπουργεία 

Παιδείας καί Συγκοινωνίας έπικαλουμένη τό ένδιαφέρον αυτών υπέρ τού 

οδικού δικτύου Σπάρτης Γερακίου, έλπίζομεν δ’ ότι θά ληφθή συντόμως 

ή προσήκουσα μέριμνα υπέρ άποκαταστάσεως άνετου καί ταχείας συγκοινωνίας 
μεθ’ ενός τόσον σπουδαίου κέντρου. 

Περί τών οικονομικών τής Εταιρείας φροντίζον τό Δ. Συμβουλίου, 

άφ’ ενός μέν εϊσέπραξε κατά τό έτος τούτο τάς 25.000 δραχ., ας τό Υπουργείου 

τής Παιδείας προσέφερεν είς τήν Εταιρείαν ώς βραβείου, άφ’ ετέρου δέ 

κατώρθωσεν, ϊνα διπλασιασθώσιν αί πεντακισχίλιαι δραχμαί ας έτησίως 

ώ; συμβολήν της έδιδεν ή Εθνική Τράπεζα ώς καί ή τής Ελλάδος. 

Διά καταλλήλου δ’ ένεργείας τού Προεδρείου πλησίον τών συγγενών 

τού αοιδίμου Κωνσταντίνου Ρακτιβάν, δστις τακτικώτατα παρηκολοΰθει τάς 

έπιστημονικάς συγκεντροίσεις ημών, μέγα ένδιαφέρον δεικνυων διά τό έργον 

μας, τό οποίον καί ώς Γενικός Διοικητής τής Μακεδονίας ύπεστήριξε, κατωρ- 

θώθη, ίνα έκ τού κληροδοτήματος αυτού εφέτος μέν παραχωρηθώσι δεκα- 

κισχίλιαι δραχμαί υπέρ τού σκοπού τής Εταιρείας, δοθή δ’ ή ύπόσχεσις οτι 

καί άλλαι τόσαι θά δοθώσι κατά τό 1937. Τό Δ. Συμβούλιον, μετά τήν δωρεάν 

ταύτην, άνέγραψε τον αοίδιμον Κωνσταντίνον Ρακτιβάν είς τούς εύεργέτας 
τής Εταιρείας. 

Τά οικονομικά τής Εταιρείας βαίνουσι κανονικώς, καί ίκανοποιητικώ- 

τερον ή κατά τό 1935, ώς θέλει πιστοποιήσει ή λογοδοσία τού κ. ταμίου καί 

ή έκθεσις τής εξελεγκτικής επιτροπής, τά δέ λογιστικά βιβλία καί αί εισπρά¬ 

ξεις εύρίσκονται έν μεγάλη τάξει, χάρις καί είς τήν προθυμίαν τών τε κανονι- 

κώτατα καταβαλλόντων τήν εαυτών συνδρομήν μελών καί τό μετ’αξιέπαινου 

ζήλου έπιδεικνυόμενου ένδιαφέρον τού τε λογιστού κ. Θ. Γαλάνη καί τού 

εΐσπράκτορος κ. I. Κιουρκτσόγλου. 

Κατά ταύτα αί μέν συνολικά! εισπράξεις τής Εταιρείας κατά τό 1936 
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άνήλθον συνολικώς εις δραχμάς 235.591.50 (συμπεριλαμβανομένου και ποσού 

Δραχμών 20.730.— υπολοίπου προηγουμένου έτους 1935). 

’Αφ3 ετέρου αΐ πληρώμα'ι συνεποσώθησαν εις Δραχμ. 229.504.50 καί 

άφέθη υπόλοιπον Ταμείου εις νέον έτος 1937 Δρχ. 6.087. 

Τά ρευστά διαθέσιμα τής Εταιρείας συμποσοϋνται εις Δρχ. 118.569.30 

συμπεριλαμβανομένων καί των παρά τή Εθνική Τραπέζη τής Ελλάδος 

κατατεθειμένων. 

Εις ά'λλας σελίδας του παρόντος τόμου δημοσιεΰομεν τον Γενικόν Ισο¬ 

λογισμόν μας διά τό λήξαν έτος 1936. 

Αυτά, κύριοι εταίροι, έπραξε τό Διοικητικόν Συμβουλίου κατά τό 1936. 

Εύρεθέν εις δΰσκολον από οικονομικής έπόψεως εποχήν προσεπάθησεν, 

όση αυτω δυναμις, νά προαχθή τό επιστημονικόν καί εκλαϊκευτικόν έργον 

τής φίλης Εταιρείας, καταθέτου δέ σήμερον τό από τριετίας έμπιστευθέν 

αυτω αξίωμα, εύχεται, ΐνα οί μέλλοντες νά τό διαδεχθώσιν εύρεθώσιν υπό 

ευνοϊκωτέρους ορούς καί έπιτυχωσι πλείονα καί κρείττονα, επ’ άγαθφ των 

Βυζαντινών σπουδών. 

Ό Πρόεδρος 

Κ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ 

Ό Γραμματεύς 

Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ 

Ταμεΐον. 

Μετρητά υπόλοιπον κατά τήν 31/12/1936 . 6.087.— 

Έ&νική Τράπεζα τής “Ελλάδος. 

Λ/σμός Καταθέσεων είς δψιν 

Υπόλοιπον κατά τήν 31/12/1936 . 112.482 30 

Χρεώγραφα. 

Τά φυλασσόμενα παρά τη Έθν. Τραπέζη χής Ελλάδος . . . 2.040.— 

Επετηρίδες. 

Αξία διαθεσίμων Σωμάτων Επετηρίδων κλπ. Εταιρείας 

Βυζαντινών Σπουδών. 230.000.— 

Σήματα 'Εταιρείας. 

Αξία διαθεσίμων Σημάτων (κονκάρδες). 1.200.— 

Βιβλιοθήκη. 

Διάφορα Συγγράμματα κλπ. (ονομαστική άξια) Δρχ. 26.000·— 

Μεΐον μερικής άποσβέσεως .... » 3-000.— 23.000.— 

* Υλικά διάφορα. 

Τσιγκογραφήματα (Οΐιοΐιέε), πλάκες κλπ. . . » 17.393.— 

Μεΐον μερικής άποσβέσεως .... » 2.393.— 15000.— 

389.809.30 

ΕΞΟΔΑ (Δούναι) 
ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ 

Γενικά Εξοδα Διαχειρίσεως. 

Μισθοί καί Άμοιβαι.Δρχ. 38.200.— 

"Εντυπα καί Γραφική ύλη. » 5.113.— 

Διάφορα έξοδα. » 8.555.— 

Προμήθειαι. Ποσά πληρωθέντα δι’ εϊσπρακτρα συνδρομών κλπ. 

Αποσβέσεις: Μερική άπόσβεσις επί αξίας τσιγκογραφημάτων κλπ. 

Μερική άπόσβεσις Βιβλιοθήκης. 

Μερική άπόσβεσις επί τής αξίας των διαθεσίμων 
τόμων Επετηρίδων, συνυπολογιζομένης καί τής άξίας 
των δωρηΰέντων είς διαφόρους.. 

Υπόλοιπον Λ/σμοϋ Κέρδη καί Ζημίαι είς Νέον . . . 

9.671.50 

2.393.- 

3.000.— 

60 000.— 

126.932.50 

89.809.30 

216.741.80 

Σημ Αί καθυστερούμε ναι σύνδρομα! §έν συμπεριλαμβάνονται 

ΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΡΙΟΥ 1936 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1936 

Εισπράξεις έκ Συνδρομών. 

» » Δωρεών. 

Τόκοι έκ καταθέσεων κλπ. 

Διαφοραί έκ πωλήσεων τόμων Επετηρίδων κλπ. 

Υπόλοιπον προηγούμενης χρήσεως 1935 . . . 

36.715- 

89.608.- 

2.500.- 

11.750.50 

76.168.30 

216.741.80 

ΆΘήναι τή 31 Δεκεμβρίου 1936. 

Ό Ταμίας 
ΒΑΣ. Π. ΛΑΜΠΙΚΗΣ 

Ό έπ'ι τού Λογιστικού 
©, Γ, ΓΑΛΑΝΗΣ 



ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΙΔΡΥΤΑΙ 

Αμποτ Ε., 

ΒΟΛΙΔΗΣ Θ. 

Δαμββργης I. 

Δαραλεξης X. 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π- 

ΖΕΡΒΟΣ I. 

Ζωγραφου Ευγενία 

Ηλιαδου Ευφη τ 

Θεοδωροπουλλος Σπ. 

ΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ Π. Δ· 1' 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ Ν. 

Καλογεροπουλλου Τουλα 

Κουκουλε Αναστασία 

ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ Φ. 

Λαμπικης Β- 

ΛΟΥΚΙΔΗΣ Γ. 

ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΛΟΣ Π. 

ΞΕΝΟΠΟΥΛΛΟΣ Γρ. 

! Ο Αθηνών Μελέτιος τ 

Παπαμιχαλοπουλλος Κ. 1" 

Σαρογλους Π. ΐ 

Σιμωνίδης Β. 

Σκουταρη Νελλη 

ΤίπΑΛΛΟΣ Γ- Ε· Τ 

ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΛΟΣ Γ. τ 

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ Τ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Υπουργειον Παιδείας 

και Θρησκευμάτων 

Λλμπικη Σόφια 

ΛΑΜΠΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΟΙΚΙΑΔΗΣ Μΐχ. 

ΜΠΕΝΑΚΙΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Μπενακϊς Εμμανουήλ Τ 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΑΓΓΕΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Το Πανεπιςτημιον Θεσσαλονίκης 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΧΩΡΕΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

Το Αθηνηςι Πανεπιςτημιον 

ΑΚΙΛΟΓΛΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Αμποτ Ευγενία 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Τ 

ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

Δέλτα Στέφανος 

Εκκλησιαστικόν Ταμειον 

Εμπειρικός Γεώργιος 

Ζαρίφης Γεώργιος 

Καμπανης Λεωνίδας ΐ 

Καςδαγλης Αλέξανδρος Τ 
Κορκοδειλος δημητριος 

Κουκούλες Φαίδων 

Κτένα Ολγα 

Λαϊκή Τραπεζλ 

ΐ Αρχιμ. Λιανας Ζαχαρίας 

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΜΐΙΧΕΚ \ΥΐΙ/ΕΙΑΜ 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

ΠΟΥΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

ΡΑΚΤΙΒΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ϊ 

Ρουςςος Νικήτας + 

ΣίΔΕΡΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ Τ 

Τραπεζλ Αθηνών 

ΤρΙΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΧΩΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΐ 

ΔΩ ΡΗΤΑI 

Βελιςςαριου Ιωάννης 

Γενική Τραπεζλ της Ελλάδος 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΐ 

Ευγενιδης Στέφανος 

Θεοδωρακακος Γεώργιος 

ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗ3 

Καμπερος Δημητριος 

Καραμανος Δημητριος 

τ Ο Κιτιου Νικόδημός 

Κυτικας Διονύσιος 

Νικολαϊδης Ιωάννης 

Παπαθεολογου Στεργιος 

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Γεν· Γραμματεύς 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

Αντιπρόεδροι Ταμίας 

I- Μ. Δλμβεργης Γεώργιος Τιπαλδος ΐ 

Γεώργιος Τςοκοπουλλος | 

Σύμβουλοι 

Ιω. Ζερβός Λριςτ. Κουζης 

Σπ. Θεοδωροπουλλος τ Αρχιμ. Χρυςοςτ. ΙΙαπαλοπουλλος 

Αιμιλία Κλλλιγα 1* Κ. Ν. Ραδος ΐ 

ΝίΚ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

Παν. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ ΐ 

ΤΟ ΝΥΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

Πρόεδρος Γεν. Γράμματεύς 

Κ- ΔΥΟΒΟΥΝ1ΩΤΗΣ ΦΑΙΛΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

Ταμίας 

Βλς. Λαμπικης 

Έφορος τϊ|ς Βιβλιοθήκης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

Σύμβουλοι 

Ορλανδος Αναςτ. 

Πεζοπουλλος Εμμ. 

Πουλιτςας ΙΙαν. 

Χουδαβερδογλους - Θεοδοτος 

ΣΟΦΟΚΛΗΣ 

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΙΣ Γ 

Δραγουμης Φίλιππος 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ ΝίΚ. 

Μπενακις Αντ. 

Ξυγγοπουλλος Ανδρ. 

Αντιπρόεδροι 

I. Μ. Λαμββργης 

Αριςτ. Κουζης 

Πρόεδρος 

·|· Ο ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΣ I 



ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΙΜΑ 

Τ ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ + 

Α ΡΒ ΕΚΤΟΝI Α ΡΡΟ 

ΑΝΑδΤΑδδΙΕΥίί ϋΚΑΟ. 

ΒΑΝΕδΟυ Ν. 

ΒΕΝΕδΕΥΊΟ \ν. 

Βενιζελος ΕΛ. 'ΐ' 

Βκεοοια Εν. 

Βεεηιεκ Β. 

Βκθυ\νΕΕ ΡΚΑΝΟ. Ό. δΐΜΟΝΕ 

Βυκν ]. Β. Ί¬ 

βυκον Κ. 

Οαόαραροη ,ρ Ρ. 

ΟΟΡΡΙΝΕΤ ΡΑϋΡ 

ϋΑΚΚΟ Ε. 

ΌΑλνκίΝδ Β. Μ. 

ΒΕΡΕΗΑΥΕ ΗίΡΡΟΡ. 

ΌΐΕΗΡ ΟΗΑΚΡΕ3 

ΌΟΡΟΕΚ ΡΚ. 

ΕΒΕΚδΟΡΤ ]. | 

ΒΗΚΗΑΚΡ ΑΡΒΕΚΤ 

Ρεκκακι Οιαννινο 

ΟεΚΡΑΝΡ Ε. ΐ 

ΟκώοοικΕ Ηενκι 

^ΕIιΡΗΑΝΙΟΝ ΟϋΙΡ. ΡΕ 

ΙίΕΙδΕΝΒΕΚΟ Α. Τ 

ΗΕδδΕΡΙΝΟ Ό. 

Ιοκοα Ν. 

Κυκτζ Ερ. ΐ 
ΜαΗ5ΗΑΡΡ Ηενκυ Ρκερεκιοκ 
ΜΕΚΟΑΤΙ δίρνίο ΟΐΡδΕΡΡΕ 
Μεκτεν Εκιοη 
Μι ΕΡΕΕ \νΐΡΡΙΛΜ 

Μιρρετ Ο. 

ΜΟΚΑνΟδΙΚ Ο. 

Μιικατι Ρκ. 

Μυςτακιδης Β. Α. -■* 

ΝΟΑΙΡΡΕδ ΡΐΕΚΚΕ ΡΕ 

Ρλρμιεκι Αυκ. Τ 
Ραυορινι Ραορο 
Ρεκνοτ Η. 

Ϋ 0 ΠΡΟΥΣΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ Τ 
Βορρ Κεννηγ,ρ 
ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜ. 

δΟΗΡϋΜΒΒΚΟΕΚ Ο. ϊ 
Χαϊλε Σελλαςιε 

δΟΚΟΡΟΡΡ Ιν. 

δΤΕ7Λ’00\νδΚΙ Ιοδ. 

Ταρκαρι Οκ. 

ΙΙδΡΕΝδΚΙ] Ρ. τ 

ΤΑ 

Άβααμίδης Ιωάννης 

ή- Αγαθάγγελος Κυδωνιάς 

Αγαπητός Γ. 

’Αγαπητός Σπήλ. 

Άγγελετόπουλλος Π. 

’Αγγελόπονλλος Αθάνατος Άρια. 

3Άθανασιάδης Αθαν. 

3Αθανασιάδης Κ. 

3Αθηνογένης 31. 

ή-δ Αθηνών Χρυσόστομος 

3Ακριβός ’Αθαν. 

3 Αλεξάκις Χαρίλ. 

5Αλεςανδρόπουλλος Αλέξ. 

Άλφιζάτος 3Αμίλκας 

:τικα 

Άμαντος Κ. 

3Αμίρον Χρηστίνα 

’Άμποτ Ευγενία 
Άναγνωστόπουλλος Γ. ί 

*Ανανιάδης Εύστ. 

ή- Άντνπας Σπ. 

’Αντωνάτος Χαρίλαος 

*Αντωνιάδης Ενάγγ. 

'Αντωνιάδον Αίκ. 

3 Αντωνιάδον Σοψ. 

Άποστολάκι ’Άν. 

3Αποστολάκις Κ. Ί* 

3 Αποστολίδης Γ. /' 

3 Αποστολίδου Έλλη 
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3 Αραβαντινός Γ. 

Άρβανιτάκις Γ. 

Άρβανιτίδης Γ. 

3Αρβιλλιάς Κ. 

Άργυρόπουλλος Περ. 

3 Ασκητόπουλλος Γ. 

3 Ασπρογέρακας Ν. 

γ Βαβανατσος Ιάκωβος 

Βακαλόπουλλος Άπόστ. 

Βάρδα Ευαγγελ. 

Βάρδα Κώνοι. 

Βαρδάκις Σπ. 

Βαρουξάκι Αίκ. >- 

Βασιλείου Σπ. 

Βασιλείου Φίλ. 

Βασιλοπούλλωυ ” Αννα 
Βαφειάδης Δ. 

Βελισοαρίου I. 

Βέλλας Β. 

Βελλιανίτης Θωμ. 

Βενιζέλος Κυρ. 

Βερναρδάκις Κ. 

Βίγκος Άντ. 

Βλαντιάδης 3 Αγησ. 

Βλασόπουλλος Γ. 

Βλάχος 3 Ασημ. 

Βλάχος Σπυρ. 

Βογιατζίδης I. 

Βολίδης Θεμ. 

Βολονάκις Μιχ. 

Βόνδας Ζαχ\. 

Βουδούρης ’Άγγ. 

Βουκύδης Τιμολ. 

Βονλόδημος 3 Αναατ. 

Βρυζάκις 3Αθ. */' 

Βρυζάκις Κ. 

Βρυώνη Μαργαρ. 

Γαβριηλίδης 3 Αναστ, ' 

Γαλανόπουλλος Μελέτιος Άρχιμ. 

Γαλάτης Στέφ. 

Γεννηματάς Θεόδ. 

Γεννηματάς 1. 

Γερογιάνν?]ς Κ. 

Γερωνυμάκι Μαρ, 

Γερωνυμάκις Άντ. 

Γεωργακάς Δ. 

Γεωργιάδης Άνδρ. 

Γεωργιάδης Αριστείδ. 

Γεωργιάδης Γ. 

Γεωργόπουλλος Στέφ. 

Γιαλοΰρης 3 Αντ. 

Γιαννάκαρη Βασιλ. 

Γιαννάκαρης Σωκρ. 

Γιαννιώτης Α. 

Γιαννόπουλλος Ν. 

Γιαννουσόπουλλος Γ. 

Γιαννοντσος 1. 

Γιατράκου Παϊσία 

Γιοτσαλίτου Καλ. 

Γιογάλας Νικ. 

Γκίκας Χαρίλ. 

Γκίνης Δ. 

Γκονόηουλλος 3Αθαν. 

Γκονόπουλλος Κωνατ. 

Γονέος Γΐέτρ. 

Γούδας Μιχ. */· 

Γονδής νΑγγ. 

Γονδής Ν', γ 

ΟηίΙΙαηά Κ. 

Γονλάς Νικηφ. 

Γρηγοριάδη "Ελλη 

Γρήγουράς Χαρίλ. 

Δαβόπουλλος Γ. 

Δ αλαμάγκας Κ. 

Δαμβέργης I. 

Δανδέλης Ε. 

Δαοντη 3Αντιόπη 
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Δαοντης 3 Αθ. 

Δε Βιάζης Σπυρ. ή· 

Δέδες I. 

Δεϊμέζη 3 Αλίκη 

Δεληγιάννης Π. 

Δέλτα Πην. 

Δέλτα Στέψ. 

Δέν δίας Μ. 

Δεσμίνης^Δημοσθ. γ 

Δ εσποτόπουλλος Κ. 

Δημαράς I. 

Δήμησοα 3 Αμαλ. 

Δημητρακοπονλλον-Λόντον Εύψρ. 

Δημητριάδης Παύλος 

Δημητριάδης Σωτήρ. 

Δη μητριόν Δ. 

Διαμαντόπουλλος 3 Αδ. 

Διαμανιόπονλλος Διον. 

Δοανίδης I. 

Δοβλέτης Γ. 

Δονδολΐνος Γ. Ί' 

Δούκα 3 Αγγελ. 

Δον νιας Θεό δ. 

Δραγονμης Κ. Ί' 

Δραγονμης Φίλιππος 

Δρίτοας Παναγ. 

Δνοβουνιώτης Κ. 

3 Ελεόπουλλος Νικηφόρος 

3 Ελενθεριάδης Δημοσθ. 

3 Ελενθεριάδον Αριάδνη 

3 Ελενθερουδάκις Κ. 

3 Εμπεδοκλής Γρηγ. 

3 Εμπειρικός Γ. 

3 Εμπειρικός Στα μ. ήτ 

"Εσλιν Κάλλιο τη 

Εναγγελίδης Κ. 

Ενατρατιάδης Μιχ. 

3 Εφραιμίδον 3Ελίζα 

Ζακνθηνδς Διον. 

Ζαλοκώστας Κ. 

Ζαλοκώστας Χρΐστ. 

Ζαμίγας Φρίξος 

Ζαμπατής 3 Εμμ. 

Ζαρίφης Γ. 

Ζάχος 3Αριστ. 

Ζέγγελη Καίτη 

Ζέη Μαριέττα 

Ζέπος Δ. 

Ζερβός Παναγ. 

Ζίφος Μιλτ. 

Ζίφου Μελπομ. 

Ζουμπουλίδης Ν. 

Ζουπάν Ραλλον 

Ζωγραφάκις Σταμ. 

Ζωγράφος Π. τ 

Ζωγράφου Ευγενία 

Ζώης Λεωνίδας 

Ζώρας 3Ανδρόνικος 

Ζώρας Γ. 

γ ο ’Ηλείας 3Αντώνιος 

3Ηλιάδης I. 

3Ι1λιάσκος I. 

Θάνος Δ. 

Θεοδωρόπουλλος Σπ. 

Θεοφανίδης I. 

Θεοφανίδης Σταύρος 

θεοφανόπονλλος ΚλεάνΘ. 

Θεοφίλης I. 

Θεοφιλοπονλλον Ενρ. 

/■ δ Θεσσαλιώτιδος 3Ιεζεκιήλ 

Θρονβάλας 3Αντ. 

3 Ιατρίδης Ν. 

3Ιγγέσης 31. 

3 Ιγγλέσης Σωτ. 

3Ιζαηλώφ Μίνα 
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Ίωαννίδον Μαρ. 

3Ιωαννίδον Χρυσάνθη γ 

Καδαθάς Χαρίλ. 

Καζακόπονλλος Σωτ. 

Καζούλης Μικές 

Καθάρειος 3 Αλέξ. 

Κακριδής I. 

Καλβοκορέσης Δ. 

Καλιτσοννάκις I. 

Καλλάρη Μ. 

Καλλιγά Αιμ. γ 

Καλλιγάς Μαρής 

Καλλιγάς Παϋλ. 

Καλογερικού Μ. 

Καλογερόπονλλος Δ. 

Καλογερύπουλλος Διον. 

Καλογερόπονλλος Ν. 

Καλογερόπονλλος Π. Δ. Ί’ 

Καλομενόπονλλως Νικόστρ. 

Καλονδη ’Άννα 

Καλπονζος I. 

Καλτσέτης 3 Αχιλ. 

Καλύβας Δημ. 

Καλύβας Διον. 

Καλνβίτης Δ. 

Καλνβίτης Κοσμάς 

Καμάρα Πολύμνια 

Καμπανάκις 31. 

Καμπανάκις Πάτροκλος ή' 

Καμπάνη Μπεμπέλλα 

Καμπάνης Δεωνίδας /· 

Καμπάνης Πέτρ. 

Καμπάς Σίμ. 

Καμπίρης Ίωάν. 

Καναρέλη Νίτσα 

Κανδηλώρος Τάκης Ί' 

Κανδρης Εύθ. 

Κανελόπονλλος Βαο. 

Καντζιλιέρη Αίζα 

Καντζιλιέρης Στυλ. 

ΞπΕτΗΡίκ Εταιρείας Βυζαντ. σπουδών, 

Καντώρον Μίγκα 

Καπερώνης Ν. 

Καπετανστρατάχις 3Ιωάν. 

Καπνονχάγιας Χρίστος 

Καοαβίας 3Ιωάν. 

Καράλης 3Ηλ. 

Καραλοπούλλον Δανάη 

Καραμαλίκης Ριχ. 

Καραμάνος Δ. 

Καρανικόλας Πάνος 

Καργιωτάκις Ν. 

Καρδαμάκις Δ. 

Καρζής Κ. 

Καρπάθιος 3 Εμμ. 3 Αρχιμ. 

Κάρταλη 3 Ανδρο μ. 

Καροονης Δ. 

Κάσδαγλης 3Αλέξ. Ί' 

Κασιμάτης Γρ. 

Καστρινάκις I. 

Καταλάνος Ν. I 

Κατράκις Χαρίλαος 

Κατσαντώνης 3Ηλ. 

Κεραμόπονλλος 3 Αντ. 

Κιονρκταόγλου I. 

γ δ Κιτίον Νικόδημος 

Κίτσον Φ. 

Κλεόμβροτος Ενάγ. 

Κάβας Είρήναρχος 

Κοϊμζόγλου - Παπά Ραλλοΰ 

Κοκίδης Ν. 

Κοκόλης Κ. 

Κοκόλης Σπυρ. Ί' 

Κόλιας Γ. 

Κολλινιάτης 3Ηλ. 

Κολοκοτρώνη 3 Αδριανη 

Κολοκοτρώνης Β. Ί' 

Κολνμβας I. Ί 

Κονδνλης Δ. 

Κονιδάρης Γεράσ. 

Κοντογιάννης II. Ί' 

ίτος ΙΒ". 37 
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Κοντογόνης Κ. Αάμπρου ν Αννα Ί~ 

Κοντόπονλλος Ν. Ααμψίδης 3 Οδ. 

Κόντος Νικ. Λαναράς Θωμ. 

Κοπανίτοας Δ. Λανίτου Δομνίκη 

Κορμπέττη ζΗρώ Ααπαθιώτης Α. 

Κορρές Στυλ. Αάσκαρις Μιχ 

Κοτζιά Αίκ. Ααχανά Καλλιόπη 

Κοτζιάς Ν. Ααχανάς Β. 

Κονζης 3Αριοτ. Αέγγερης Άλέξ. 

Κονκουλέ Άναστ. Λειβαθηνός Άθαν. 

Κουκούλες Φαίδων Αεονάρδος Άθ. 

Κοννουπης Στανρ. Λεονταρίτης Γ. 

Κοντσοκώστα Δάφνη Αεούσης 3 Ανδρ. 

Κουτσοχέρας Στάθ. Αιακόπουλλος Ήλ. 

Κοφινάς Γ. Αιανάς Ζαχαρίας, Αρχιμ. 

Κραβαριώτης 3 Ανδρ. Λιθοξόος Ν. 

Κριαράς Μαν. Αοβέρδος Διον. ή- 

Κριεζής Άλέξ. Αοβέρδος Σπυρ. γ 

Κτένα ν Ολγα Λονβαρις Ν. 

Κτένας Χριστόφορος, Άρχιμ. 

Κυδωνιάτης Σόλ. 

Ανμπερόπονλλος Ν. γ 

Κυπαρίσση Κλεοπ. Μάγκλης 3 Εμμ. 

Κυπαρίσσης Ν. Μαζαράκις Άλέξ. 

Κνράνης Ν. Μαζαράκις Κ. 

Κυριακής Κυρ. Μαθιόπονλλος Π. 

Κυριακίδης 'Αριστ. Μακαρόνας Γ. 

Κυριακίδης Περίανδρος Μακκά Ξανθ. 

Κυριάκό πουλ?.ος Κ. Μακκάς Ν. 

Κύτικας Διον. Μακράκις I. 

Κωνσταντινέα Μ. Μαλέτσκος Άντ. 

Κωνσταντόπουλλος Ν. Μάλλονχον Σοφία 

Κωτούλας Κωνστ. Μαμοννά Είρ. 

Κώττα Βενετία Μόνος Άθ. 

Μανουηλίδης Γ. 

Ααδάς Χρ. Μανουηλίδης Π. 

Ααζαρής Θεό δ. Μανονσάκις Μαν. 

Ααζαρίδης Β. Μανούσης Άντ. 

Ααμπίκη Σοφ, Μανονσκος Μιχ. 

Ααμπίκης Β. Ματσόλα 3 Ελισ. γ 

Ααμπρόπουλλος Παν. Ματσόλα Ευγενία 
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Ματσόλας Γ. Μπενάκις Άλ. 

Ματσόλας Κ. ή- Μπενάκις 3Αντ. Ε. 

Μαργαρίτης ’ Αλκιδ. Μπενάκις 3Εμμ. γ 

Μαργαρίτης I. γ Μπίτζιος Κ. 

Μαρκόπονλιλος 3 Αντ. Μπίτσον Εντ. γ 

Ματορίκος Παν. Μπόγδης Χρνσ. 

Μανρικίδης Χάρρυ Μπόνης Κ. 

Μαν ρο μιχ όλης Πέτρος Μπότσαρης Δ. Τ. Νότη 

Μανρομμάτης Χαρ. Μπονας Χρνσ. 

Μεγαλίδης Παν. Μπουγκέας Σπυρ. 

Μέγας Γ. Μπονκλάκος Κυρ. 

Μεϊντάνης Θρασ. Μπονμπουλη 'Ελ. 

Μέκιος Κ. Μπουρδάκος Γρ. 

Μελισσίδης 3 Εμμ. Μπρατοιώτης Παναγ. 

Μελιτόπονλλ.ος Πανλ. Μπρονμης Ν. 

Μεταξάς Άγγ. Μνλωνάκος 3 Αντ. 

Μητάκις Δ. Μυστακίδης 3 Αθαν. 

Μητρέλιας Χαρίλ. 

Μητρόπουλλος Παντ. Νειάδας Βασ. 

Μικρονλάκις Γ. Νεν$β$5ίαη X. 

Μίνδλερ Μ. Νικολαΐδης 3Ιωάν. 

Μιράσγετζης Δημοσθ. Νικολαΐδον Είρ. 

Μισαηλίδης Κ. Νίσκον 3 Ισμήνη 

Μιστριώτον Αριάδνη Νομικός Γ. 

Μιχαηλίδης Μιγν. Νομικός Χριστόφ. 

Μιγαλόπουλλος Δ. 

Μιχελονόάκι 3 Αργ. Ξανθάκη Μ αργ. 

Μοσχόπονλλος Νικηφ. Ξανθονδίδης Στέφ. γ 

Μόττης Στεφ. Ξενόπουλλος Στέφ. 

Μονργόπονλλος Δ. Ξνγγόπονλλος Άνδρ. 

Μονσονρης Σπνρ. 

Μουστάκας Διον. ΟΙκιάδης Μιχ. 

Μοντσόπουλλος 3 Αν. Οίκον ο μίδου Ενγ. 

Μπάκος 3 Αναστ. Οίκονομόπουλλος Κ. 

Μπάκον Σοφ. Οίκονομόπονλλος Ξενοφ. 

Μπάλάνος Δ. Οικονόμος Γ. 

Μπαλόγλου Σοφοκλ. Οικονόμου Γ. ή 

Μπελένης Παρίσης Οικονόμου Δ. 

Μπέμπης Δ. Οικονόμου Κωνστ. 

Μπενάκι Μαρ. 3 Α λ. Οίκονόμον Μαρ. 



Οικονόμου Παν. 

3 Οκταποδάς Κ. 

3 Οκτωράτου 3 Αμαλ. 

3 Ολυμπίου Μ. 

3 Ορλάνδος 3 Αναοτ. 

Πάγκαλος Γ. 

Πάϊκος Μιχ. 

Παλένθια Ζωή 

Πάλλας Δ. 

Π άλλης 3 Αλέξ. 

Πάλλης 3 Αριστείδης 

Πάλλης Κ. 

Παλλιεράκις I. 

Παναγιωτίδης I. 

Παναγιωτόπουλλος Κ. γ 

Παντελίδης Στέφ. 

Παντελίδης Χρίστος 

Παπά Άλεξ. 

Παπά Καίτη 

Παπαγεωργιάδης Γρ. 

Παπαγρηγοριάδης Σάββας 

Παπαδάκι Στέλλα 

Παπαδάκις Κ. 

Παπαδάκις Νεοκλής 

Παπαδημητριόν 3 Αλέξ. 

Παπαδημητρίου 3 Αριάδνη 

Παπαδη μητριόν Κ. 

Παπαδόγιαννης Γ. ή- 

ΙΙαπαδόπονλλος ”Ανθ. 

Παπαδόπονλλος I. 

Παπαδόπονλλος Κ. Α 

Παπάζογλονς Αβραάμ 

Παπαθανασίον Κ. 

Παπαθανασόπονλλος 3 Αθαν. 

Παπαϊωάννον Καλλίν. 

Παπακωνσταντίνου Νικήτ. ή- 

Παπανικολάον 3 Αντ. 

Παπανικολάον Σπνρ. 

ΙΙαπαντωνίου Σπνρ. 

Παπαπάνος Κ. 

Παπάς Ν. 

Παπασαράντος I. 

Παπαχρναάνθον Χρνσ. 

Παπίνης Κ. 

Παπονλιας Δ. ~γ 

γδπρ. Παραμυθίας 3 Α θηναγόρας 

Παρασκενόπονλλος Γ. 

Πασγάλης Δημ. 

Πατριαρχέας Παναγ. 

Πανλόπονλλος Κανάρης 

Παχνδς 3 Αλέξ. 

Πεζά Βικτωρία 

Πεζάς Σταμ. γ 

Πεζόπονλλος 3 Εμμ. 

Πέρδικα Νίκη 

Πετάσης Ν. 

Πετρίδης Παναγ. 

Πετροκόκκινος Δ. 

Πιερίδης Λονκής ή- 

Πλαγιάννης Δ. 

Πλακίδης Στανρ. 

Πολίτης Λίνος 

ΐ Πολύκαρπος Τρίκκης 

Πολνμέρον Ρεβέκα 

ΙΙονλίτσας Παναγ. 

Πουρής Μιλτ. 

ΓΙράτσικα Χρηστϊνα 

Πράταικας Γ. 

Πράτσικας Χρ. 

Πρίγκον Λένα 

Πύργος Ρένος 

Ράδος Κ. ή- 

Ράδου Ρόζά 

Ραζέλος Λέων. 

Ράλλη Τζέννν 

Ράλλης Κ. 

Ράλλη ς Μικές 

Ρέντης Κ. 

Ρήγας Γ 
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Ρονσόπονλλος Αριστείδης 

Ρονσσος Δημοσθ. 

Ρονσσος Νικήτας γ 

Ρούφον Κανακάρη Σοφία 

Ρωμανός Κ. 

Σαβράμης Ενάγγ. τ 

Σάγκα 'Ελ. 

Σαδούκας Χρ. 

Σακελλαρίου Γ. 

Σαλβάγος Μικές 

Σαρανιής Μιλτ. 

Σαράφης 3Αριστ. 

Σαρής 3 Αλ.έξ. 

Σαρής I. 

Σαρικάκις Χρ. ·/- 

Σάρου Αίμ. 

Σάρρος Δ. 

Σβώλος 3 Α λ. 

Σγονρίτσας 3 Αγησ. 

Σγονρίτσας Χρϊστ. 

Σγοντας Κ. 

Σεγδίτσας Παναγ. 

Σεϊζάν Γ. 

Σεϊρλής Κ. 

Σεμελά Άργυροι ·’γ 

Σερπιέρης Ιωάννης Βαπτιστ. Φ. 

Σιγάλας 3 Αντ. 

Σίδερης Γ. 

Σιδερίδης Ξενοφών γ 

Σισιλιάνος Δ. 

ΣιφναΧος Άπόστ. 

ΣιφναΤος 3Αριστείδης 

Σιφναΐος Β. 

ΣιφναΧος Δ. 

ΣιφναΧος Τάκης 

Σιφναίου 'Ελ. 

Σκαμπαβίας Παλαιό λόγος 

Σκένδερ 3Αντιόπη 

Σκλαβοννος Γ. 

Σκόκος Φίλιππος 

Σκονζές Γ. 

Σκονταρη Νέλλη 

Σμπαρούνης 3Αθαν. 

Σοκόλης Κ. γ 

Σολομωνίδης Σωκρ. γ 

Σούλης Χρ. 

Σούρλας Κίμων 

ΣοφιανόπονλΛος Λέων. 

Σοφιανόπουλλος Περικλ. 

Σοφιανός 3Αριστόδ. γ 

Σοφτάς Κύρΰ.λος 

Σπυριδάκις Γ. 

Σπνρόπονλλος Ν. 

Σταθόπονλλος Τ. 

ΣταθοπούλΛου ’Ελευθ. 

Σταμαιιάδον Είρ. 

Σταμούλη Π" 3Αναστάσιος τ 

Στανρόπονλλος Ίάσων 

ΣτελΛάκις Έλενθ. 

Στεφανάκις Γ. 

Στεφανίδης Β. 

Στεφανόπονλλως Δ. ψ 

Στεφάνου Ενάγγ. γ 

Στεφάνου Χαρίλ. 

Στήβενς 3 Αλφρ. γ 

Στρατηγός 3Αναοτ. 

Στράτης Ενάγγ. ή 

Στρίγγος Γ. 

Στυλαανόπουλλος Γ. 

Σνκουτρής 1. 

Σνρμόπουλλος Σόλ. 

Σφήνας Θεόκλ. 

Σχοινάς 

Σχορτσανίτης Άρίστ. 

Σωτηριάδης Άλ,έκος. 

Σωτηριάδης Σωτήρ. 

Σωτηρίου Γ. 

ΣωφρονόπονλΛος Γ. 
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Ίαρσούλη 'Αθήνα 

Τεγοπονλλου 3 Αλε’ξ. 

Τζελέπης Παν. 

Τζωρτζάκι Φωτ. 

Τιπάλδος Γ. Ε. I 

Τίπάλδος Μπασιάς 3 Αθ. γ 

Τοζάκογλου Γ. 

Τπτ^η Αίεχαηάετ 
Τουφεξή Ιωάννα 

Τονψεξή Φωφώ 

Τραυλός I. 

Τραχίλης Στέφ. 

Τρεμπελάς Παν. 

Τριβόλης Διον. 

Τρικόγλου I. 

Τρικούπης Σπ. 

Τρονλλινός 3 Εμμ. 

Τρυπάνη Μ. 

Τσακίρης 3 Αλφρ. 

Τσακμάκις 3 Αλκ. ·/■ 

Τσαλίκης Κ. 

Τσαμαδοϋ Χρηστϊνα 

Τσάτσος Θεμ. 

Τσάτσος I. 

Τσίμας Γ. 

Τσιπούρας Δη μ. 

Τσοκόπουλλος Γ. ή- 

Τσοποτός Δ. 

Τωμαδάκις Ν. 

Ύπερίδης Γ. 

Φάβης Β. 

Φαρακλός Εερ. 

Φαρακούκης Ν. 

Φαρλέκας 3 Εμμ. 

Φιλάνδρος Κ. 

Φίλη Αίκατ. 

Φιριππίδης Ν. 

Φλαμπονριάρη Μ. 

Φονρίκης Π. γ 

Φραγκίδης 3 Αλέξ. 

Φωκάς 3Αλ. 

Φωκάς 3 Οδνσ. 

Φωτεινός Γ. 

Φωτιάδης 3 Αλέξ. 

Φωτιάδης Εύάγγ. 

Φωτιάδης Κώστας 

Φωτόπονλλος Ντινος 

Χαϊδόπουλλος Χριστόφ. 

Χαρδαβέλα Μίνα 

Χαριτάκις Γεώρ. 

Χαρίτος Γ. 

Χαρχαλάκις Μύρων 

Χατζή δημητρών Πολύδ. 

Χατζήμιχάλη 3 Αγγελ. 

Χατζημιχάλης Γ. 

Χατζημιχάλης Χρΐστ. 

Χατζηπάνος Πάνος 

Χατζής 3 Αντ. 

Χατζόπουλλος Γ. 
Χιωτέλλης Π. 

Χλωρός I. 

Χονδαβερδόγλονς -Θεόδοτος 

Χριοτάκις ’Αγαθ. 

Χρωτόπονλλος Μηνάς 

Χωρέμη Άλεξ. 

Χωρέμης Κ. ’ζ 

ΚΕδϋΜΕ ϋυ ΥΟΕϋΜΕ 

Ο. Ογονοαηΐοίΐε. Ώε ία ίτιιηίετε εαετέε άε }ετΗ$αΙεΊη. ρρ. 3-18. 

ϋεαχ οοάεδ άε 1ε ΒΐΒΗοίάιέςαε ΠΕΐίοηΕίε ά’ΑΐΙιεηεδ Ν°* 1457, 1458, 

οοπϋίεηηεπί:, Ενεο αη ίχοίδΐέηιε άϊδρΕΓα, αη οηνΓΕ^ε βιιγ 1ε άΓοίί εαηοη, 

ςιιε 1’ε. Είΐπβαε ά. Νέορίιγίοδ Κ&νδοεαίγβίΐε. ϋΕΠδ 1ε ρΓεπιίεΓ Ιεδ ρ&§;εδ 

1648-64 δοηί οοοαρέεδ ρΕΓ απε ηοίάοε βιιγ 1ε ΙαπήεΓε δΕΟΓέε, ίεΐε οέΐέ- 

6Γεε ε ^πίδΕίεπι 1ε 5οϊγ άα δαιπεάί ββλώΙ. Εε. ογοϊε ς[ΐιε ςριοίηαε οεδ 

ρΕ§·εδ γ οηΐ έΐέ ϊηδέΓεεδ εί ηατηέΐΌίεεδ ρΕΓ ειτειιτ, έΙτΕπί έίΓαηοεΓεδ 

ειι οοηίεηη άα οοάε, 1ε ηοΐίεε εδί 6ίεη ΡοεανΓβ άα ιηειηε &υΐεαι\ II 

1ε ριιΒΙίε εη εηΐΐεΓ άΕΐΐδ Ρΐηίεηίΐοη άε οοηίπΒαεΓ ε Ρέΐαάε οβ]εο£ϊνε 

άε εε δΐ^εϊ. 

Οβ/ηέίΓβ Ρ. ΡαεοΗαΗε. Όοηζβ εοηνεηίε δγζαη&ηχ άε ΙΗΙε ά’Αηάτοχ^ 

ρρ. 19-45. 

διίΓ οεδ ιηοπΕδίιοΓεδ ηοαδ η’ανοηδ ρΕδ ά’ααΐΓβδ Γεηδεΐ§·ηεηιεηί:5. 

Εε. ρΕΓίε άε ΡΙιίδίοΪΓε άε οΙίΕοαη ά’εαχ Εΐηδϊ ςαε άεδ 5Ϊ§ΐ11εδ, άοοα- 

πιεηίδ εί οΐ^είβ ά’ΕΓί ςα’ίΐ γ ΐΓοανΕ. 

δορ/ίΓοη/αε Ευ$έΓαίΐαάό8. Μηηείεηε ΊΊιταεεζ, ρρ. 46-75. 

ϋΕΠδ 1ε τεναε «ΤΙίΓΕίαΙεΕ», οη ε ραΜιέ αη 0ΕΪΕΐο§;αε ά’ΕΓίίδΙεδ εΐ 

άε οοηιροδΐΐεαΓδ άε ηιαδίηαε εοοΙέδίΕδΐίςαε, Εΐηδί ςα’αη Εαΰτε, ε ίίίΓε 

δαρρΙέτηεηίΕίΓε, ίιτέ άεδ οανΓΕ^εδ άε ΡϊΙγε οΙ άε Τΐιϊβ&αΐ. Εε. ριοανε 

ηαε οεδ άβπιίεΓδ δοηΐ ρεα ΓεοοιτιΐΏΕηάΕΐάεδ ε οΕαδε άεδ εΓΓεαΓδ εΐ; άε 

1ε οοηίαδίοη άοηί Πδ δοπΐ εηίΕοΙιέδ. II εη ϊζΐί αηε Γενΐδίοη Βΐεη δειτέε 

εΐ άοηηε Ιεδ ηοηΐδ εί Ιεδ ο^ανΓεδ άε 29 Ιιγηιηο^ΓΕρΙιεδ 0Π£Ϊη&ΪΓε8 άε 

ΤίιΐΈοε, εη ΓεοοηιηίΕηάαηΙ: ΡεχΕίηεη ά’αηε ίοηΐε άε οοάεδ άίδρεί'δέδ αη 

ρεα ρΕΓίοαί ροατ εη οοιηρΙέίεΓ 1ε Ιίδΐε. 

Ρ/ιβάοη Οουοου/έα. Αηίοητ άε ία νιαήοη ύ^ζαηίίηε, ρρ. 76-138. 

Οεαχ ηαί οηΐ ίΤΕΐΐέ εε δ^εί δεδοηϊΙ)Εδέδ δαΓάεδ δοαΓοεδ ΐηάΪΓεοΙεδ, 

Ιεΐΐεδ (^αε Ιεδ ϊηίΕ^εδ, εΐ δαΓ Ιεδ ηαοηαιηεηΐΐδ ςαΐ, εη ραγδ §τεοδ, ηε δοηί 

ραδ ΕηίέτίεαΓδ Εη Χε 5. Εε. τερΓεηά 1ε ^αεδίίοη ροαΓ άοηηετ άε ΡΗε- 

6ίίΕΐ;ίοη ρπνεε ΒγζΕηήηε Ε άίίίεΓεηίεδ έρο^,αεδ \ιηε ίάέε ρΐαδ ρΓεοϊδε, 
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εί, 3. 061: ε££εί, ίΐ δ’εδί ΙίΕδέ δαΓ 165 Γεηδεί^πειηεηίδ έοτίίδ. II οοηηηεηοε 

ραΓ ηιεηίΐοηηεΓ Ιεδ δοατοεδ ααχςριείΐεδ ίΐ ε ραίδέ εί Ιεδ οανΓΕ§·εδ φΐ’Β 

3. οοηδπΐΐέδ, ραίδ άοηηε Ιβδ ηοπίδ ροραΐΕΪΓεδ (Ιε Ια ιηΕΪδοη άγζΕηίΐηε, 

ϋ ρΕΓίε (Ιεδ εηίΓερΓεηεαΓδ, άεδ 0139005, άε 13 ηΐΕηϊέΓε άε ΒΙίΐΓ, (Ιεδ 

ηΐΕίέπΕαχ (Ιε οοηδίΓαοίίοη, άα ηοηιΒΓε άεδ έί3§;65, (Ιε 13 ίοηιιε εχίέ- 

πεαΓε, άε ]3 ίοιτηε άα ίοίί εί άε 1ε ιπεπϊογο άε 53 οοηδίΓαοίίοη, άα 

ρΐΕίοηά, άα ρΙηηοΙιεΓ, άεδ ροΓίεδ, άεδ ΙεηέίΓΟδ, άεδ οανετίαΓΟδ ά’έοΐΕΪ- 

ΓΕ£ε, άεδ ίεΓΓΕδδεδ εχροδέεδ 3α δοΐείΐ, άα βαίοοη (εη ίαΓο: οΙίΕΐιηίδδί), άε 

Ια άέοοΓΕίίοη ίηίέπεαΓε άεδ πιαΓδ εί άα ρΙαηοΙιεΓ, άε 1ε ουίδίηε, άεδ 

ΟΕβΐηείδ ά’ΕΐδΕηοε, άα ίοαΓ εί επίίη άε 1ε οοογ εί άα ]ΕΓάίη. 

Ί* Βα$//ε Α. ΜγςέαΑιάέΒ. ΟαίαΙο^ηεε έβΐεεοβαηχ, ρρ. 139-238. 

Βε ίΐίδ άε ίεα Β. ΜγδίΕΐαάέδ ε ΙεΡ οΕάεΕα ε Ιε «3οο. άεδ Είαάεδ 

Βγζαηίίηεδ» άε 1ε ΒίΒΚοϊΗέφΐβ εί άεδ ηΐΕηαδοπίδ άε δοη ρεί'ε. Βε 

δοο. οΙΐ3Γ§·εΕ Μ. ΟεΐΈδδίηιοδ ΟοηίάΕΠδ άε ηιείίΓε εη ΟΓάΓε οεδ άεπιίεΓδ 

εη ναε άε Ιεδ ραΒΗβτ. Οε άεπιίεΓ άοηηε ίοϊ αη εδδΕί άεδ ΟΕίΕΐο^αεδ 

έρϊδοορΕαχ άεδ Ε^ΙίδΟδ ά’Οπεηί εί ρΐαδ δρέοΐΕίειηεηί άε οεΐΐε άε 

ΟοηδίΕπίΐηορΙε, ςα’ίΐ ίαίί ρΓέοέάεΓ ά’αηε ίηίΓοάαοίίοη δαΓ 1’έίΕί άεδ 

ηΐΕΠαδΟΠίδ Ιέ^αέδ; εη οε ςαϊ οοηοεί'ηε Ιεδ 0ΕίΕΐο§·αεδ έρϊδοορΕαχ, ίΐ 

5θυ1ί§-ηε ΙεαΓ ίηιροΓίΕηοε εί άε 1ε ηΐΕΐιίέΓε άοηί Π ίΕαί ρΓοοεάοΓ ροαι- 

Ιεδ οοπιρΙείΟΓ. 

Α. ν&οα/ορου/ο8. Ια οΐιαβοΐΐε άε Ραηαχ/ηα άε Ια Μΐεέτίεονάβ ά ΤΙιεε- 

εαίοηίςιιε, ρρ. 239-250. 

Β’ε. εδδΕίε άε ρΐΌανεΓ ηαε οείϋε οΐιαρείΐο, ςαΐ 5ε ίΓοανΕ εη οοη- 

ηεχίοη ά’αηε ιηΕΪδοη ρπνέε, ΕρρΕΓίειίΕΪί, ε 1’οπ^ίηε, αα οοανεηί άίδρΕΓϋ 

άα 3ι δΕανεαΓ; Π εη ΙεΡ αηε άεδοπρίίοπ άέίΕΐΙΙέε εί Ιοπηαίε ηαεί^αεδ 
δαρροδίίϊοηδ δαΓ δοη ΙιΐδίοίΓε. 

ΑνοΗίιη. Μέΐέίΐοζ Ε. ΟαΙαηορουΙοε. Βε ΗΗΐο^ναβΙιε Ιαοεάάηοηίεη 

ΡατίΗεηίοε, ένέςηε άε Βτεείΐιεηε, ρρ. 251-263. 

Αα Χ° δ. ΒΕοεάέηιοη 56 ρΓΟδεηίε οοηαηε αη ΙογεΓ ΕΓάεηί ά’έίαάε 

εί ά’Εοίΐνΐίε §τεο6 ειι οέΐέβΐ'ε Νίοοη. Βε οοανεηί φΐ’ίΐ γ ίοπάα £αί 

1ε οεηίΓε ά’οά Γ&γοηηΕ αηε ΓεηΕΐδδΕποε ϊηίεΐΐεοίαείΐε ΓεαίΕΓραΕ^Ιε, 

οοηίίηαέε ρΕΓ ΜγδίΓΕ. Ρεπε 1ε ρΕγδ ίΓοΐδ ΒϊΙιΙΐοίΗέςαεδ ΓεηίεπηέΓεπί 

άεδ ίΓέδΟΓδ ΙίίίέΓΕίΓεδ εί ΕΓίίδίίςαεδ. ΡΕΓίΙιέηίοδ, ένέηαε άε ΒΓεδίΙιεηε, 

ίαί, άιίΓΕΠί δοη 1οη§· έρίδοοραί, 1ε οοηίΐηαΕίεαΓ ζείε άε 1’οεανΓε οίνϊΗ- 

δΕίποε άε Νίοοη. Β’ε. οΐίε ίοαδ Ιεδ ηιαηαδοπίδ ^α’ϋ οορΐα εί ςα; 
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οοηδεΓνεηί εηοοΓε 5Ε 5ί§ΊΐΕίαΓ6 Εΐηδί ηαε Ιεδ ίηδΟΓίρίίοηδ δαΓ άεδ 

οοηδίΓαοίϊοηδ οα 5αΓ άεδ οΐ^είδ άε οαΐίε (^αί Ιαί δοηί άαε. Βε ηοίίοε 

οδί οΓηέε άε ρΙαδίεαΓδ ΐΙΙαδίΓΕίΐοηδ. 

τη. η. Α βηοβθ3 άη ύϊβηΗεητεηχ Νϊεοη άίί «Μέίαηοεϋε», ρρ. 414. 

Β’ε. ΓεοοηπΕίδδΕηί 1’ΐιηροΓίΕηοε άεδ τέδΟΓνεδ ίοηηαΐεεδ ρΕΓ Ρΐιεάοη 

Οοαοοαίεδ ςαΕηί ε Ι’εηιρίΕοεηιεπί εχΕοί άα οοανεηί άε οε δΕίηί, δα§·- 

§·6Γ6 οε ^α’ϋ ίΕαάΐΈίί ίαΪΓε ροαΓ τέδοαάΓε άείίηίίίνεηιεηί οε ρΓοΙιΙεηιε. 

άεαη Ραρραάορουΐοε. Ιε$ βαηςαίΙΙεε άε Ια «.βΗηεεεεε» (αυθεντοποΰλα) 

ανεο Ι'ατοΐιοηίε ΙίαΙίεη ΟαχαοοίοΙο, ρρ. 264-268. 

II δ’Ε^ίί άεδ ΒαηςΕίΠεδ άε Ζοε οα δορίιίε, ςαΐ δΟΓΕΪί 1ε Ιϊΐΐε άε 

ΤΙιοηίΕδ ΡΕΐεο1ο§·αε, Ενεο 1ε ηοΒΙε ΙίΕΐΐεη ΟεγεοοϊοΙο, ηΐΕΓία^ε ςμιί 

ΕατΕΐί έίέ £ειί ε Ι’ίηΐίΐΕίίνε άα ραρε. Β’ε. ηαί δ’εδί ίΓέδ δρέοίαΐεηιεηί 

οοοαρε άεδ εοπίδ άε ΡΓΕηίζέδ, ρΓοανε ςαε οε ρΕ55Ε§;ε ε έίέ οοηίιοανέ 

εη 1571 ρΕΓ ΜΕΟΕΪΓε Μέΐίδδίηοδ, ηιέίΓοροΙίίε άε ΜοηεηινΕδίε, ηαί ε 

ίοΓί ηΐΕΐίΓΕΪίέ 1ε ίεχίε άε Γΐιίδίοπεη 6γζΕηίίη. Ρεγ οείίε ίηίεΐ'ροΐΕίϊοη 

ίΐ ε νοαία ΠαίίεΓ ς;αε1^αε ΟεγεοοϊοΙο άε δοη ίεηιρδ εη Ιαί Εδδίο-ιίΕΐιί 

αηε άεδοεηάΕηοε ίηιρέπΕίε. 

Α. Χγη£οροιι1θΒ, ΡαΙοηιε (?) ρρ. 269-277. 

Β’ΕαίεαΓ έίαάίε αηε ίί§·αΓ6 εη τεΐίεί δαΓ 1ε οΙίΕρίίεηα ά’αηε οοΐοη- 

πείίε δέρΕΓΕηί αηε άεδ άοαΐάεδ ίεηείΓεδ άα οοίέ 3. άε 1’έ^ΐίδε 31β δορίιίε 

ε ΜοηεηινΕδίε. Οείίε ίί§αΓ6 ίέιηίηίηε ροΓίε 1ε οοδίαιηε εί 1ε οΙίΕρεΕα 

ίΓ6δ οοιηηιαηδ άαηδ Ιεδ ΓερΓέδεηίΕίίοπδ άα 11β εί 12β δ., ηιαίδ 565 ίΓέδ 

Ιοη^αεδ ηΐΕηοΙιεδ δοηί ΟΕΓΕοίέΓίδίίςιιιεδ άεδ άηιΐδεαΓδ εί άεδ άΕηδεαδεδ. 

Οε ιηεηιε οοδίαιηε ε 1οη§;α65 ηΐΕηοΙιεδ εδί ίΓέδ δοανεηί ροΓίέ ρΕΓ 3ε- 

Ιοιηέ άΕΠδ δΕ άΕΠδε Εα ίεδίίπ ά’ΗέΓοάε. II εδί Βίεη ρΓοΒηάΙε ςαε οείίε 

ίί^αΓε άα οΙίΕρίίεΕα άε ΜοηεηινΕδίε τερΓέδεηίε Βαίοπιέ. 3ε ρΓέδεηοε 

δαΓ 1ε οΙίΕρίίεΕα ρεαί δ’εχρΙΐομιεΓ ρΕΓ ΙΊιγροίΙιέδε ςαε 1ε οΙίΕρεΙΙε άε 

Ι’ΕηοΙε 5. Ε. δαΓ ΐΕφίεΙΙε δ’οανΓε 1ε ίεηείΓε Ενεο 1ε οοΐοηηείίε ροΓΪΕηί 1ε 

ίίοηίΓε εη ς[αεδίίοη, έίΕΐί ρεαί-είΓε άεάίέε ε 3ι 7εΕη - ΒΕρίίδίε. 

8ρ. ΤΙιέοίοΙα'Β IIοτίβηε άε Ια/αιηίΙΙε εοεβοίε άε νοηΐξαήε, ρρ. 278-284. 

Οείίε ίΕΐηίΙΙε ΕρρΕΓΕΪί ε ΙΊιίδίοίΓε εη 1571 ε Ι’οοοΕδίοη άα πιεπεο-6 

άε βίΕηίΕίεΙΙοδ V οα1§·ΕΠ5 Ενεο ΑδδίηιίπΕ ΟΕίοΙίΕίΓείοα άοηί 1ε οτΕΐιά-ρέΓε 

ΕρροΓίΕ ε Οοιάοα Ιεδ δΕίπΐεδ τεΐΐ^αεδ άε 3ργπάίοη 1ε ί1ΐΕαιηΕίϋΓ§·ε. Οεπ5 

1ε «Βίνίε ά’οΓ άε 1ε ηοΒΙεδδε ίοηίεηηε» άε Ε. ΚΕηοΈΒέδ οη Ιίί <^ας 



586 Ε,έδΐιηιέ νοίυπιε. 

ΕΙθεζ&γ, 1ε εΐιεί άε 1ε ίαηιίΐΐε άεδ νουΙ^ΕΠδ, η’αναίϊ ρΕδ έϋέ ηη ρπηεβ 

άε ΒυΙ^Επε πίΕΐδ δίηιρίεηιεηϋ ιιη οποάηΕΪΓε άε εε ρ&γβ. Ε’ε., άΕδέ δΐΐΓ 

1ε ϋεδϋΕΐηεηϋ ά’υη δϋεράΕηοδ νουΪ£ΕΠ5 £εϊ£ ε ΟογΙοε ειι XVI δ., εϋ άοηϋ 

εορίε ε έ£έ £ει£6 εη 1589, ου 1ε ϋεδϋΕϋευΓ άέροδΕ δ’εϋεε Γε£υ§;ίέ ε Οογ£οιι 

εη 1462, ρτουνε ηυΈΙεΕζΕΓ ε Βίεη έ£έ 1ε ρπηεε άε δΕ ηΕϋίοη, εϋ επ- 

ϋίηυε Ιεδ άοηηεεδ άε εε££ε εΙίΓοηΐηηε εη ΕνΕΐις&ιιϋ άεδ ΕΓ^υπιεηϋδ ϋΓέδ 

δέπεαχ, £ε1 ηηε 1ε άΐηδοη άε 1ε ίαηιίΐΐε άεϋεπ'έ άηηδ υηε ρΓορπεϋέ 

άε 1ε ίΕτηίΙΙε ηυί εδ£ £οηί ε £εϊ£ δειηάΐΕάΙε ε εεΐηί άη τογΕίιιηε άυΙ^ΕΓε. 

Οε ϋεδϋΕΐηεηϋ εδϋ εοηϋβηυ άηηδ ηηε ΙιϊδϋοίΓε άε Ιε ηΕϋίοη ΒυΙ^ΕΓε άερυίδ 

δοη ΕρρΕπίίοη άηηδ Ιεδ Βαί^αηδ ε£ άοηηε άεδ άέϋΕΪΙδ $εγ Ιεδ Ενεηϋυεεδ 

άε 1ε ίΕπιίΙΙε ρπηοίέτε άΈΙθΕΖΕΓ άερηΐδ Βαγαζίϋ ]υδηυ’Ε Ιε εΐιυϋε άε 

Οοηδϋαηϋϊηορίε. 

Αέ/ιέηα£θΓ3$, Μέίτοροίϊίε άε ΡαταηιγίΗίε. ΟαίαΙοξπε άεε ηιαηηαετϋα άη 

Οοπνεηΐ. άε Ραηαξίιΐα άε ΟΗαίΙζι, ρρ. 285-316. 

δυίϋε άη νοί. XI άε ΓΕρέϋίπδ. ρρ. 414. 

Α. 8/β-α/ε. ΗοτηβΙίε άε ΝίΜίαε, ατεΐιβνε^ηε άε Τ/ιεεεαΙοηΐςηε, ειιτ Ιεα ηιί- 

ταείεε ορέτόε ρατ & Όέηιέίηη$, ρρ. 317-360. 

ΙΡε. ρυβίίε 1ε ϋεχϋε ά’υη ηΐΕΐηΐδεπϋ, ηυ’ίΐ ΕνΕΐ£ εορίε άηπδ Ιε άίΜίο- 

ϋΡέηυε ηιυηίείρΕίε άε Βΐ'εεείΕ, εοη£ειΐΕπ£ Ιεδ ιηΪΓΕοΙεδ ορέιτέδ ρΕΓ δ1 ϋέ- 

ηιέϋπυδ; ϋ 1ε ίηίϋ ρΓεεέάει· ά’υηε ίηϋΓοάυεϋίοη δυΓ Γορροι-ϋυηίϋέ άε εέυ- 

ηΪΓ εη ιιη εοερδ £οιι£ εε ηυί ε έϋέ έεπϋ δηι· 1ε ρΕϋΓοη άε ΤΙιεδδΕίοηίηυε. 

ΟΐΓγ8θ8ίοηιε Ραραάορου Ιθ8, Ρηηιαί άε Οεεεε. Ρε ραίΐ’ϊατεΐιε ά’Αηίιοείιε 

Ιεαη V άιί Οχϋε, ρρ. 361-388. 

Οπ'οίηΕίΓε άε ΟοηδϋΕΐιίίηορΙε, ά’ηρεέδ Γε., Ι’ΕηΕεΙιοιτέϋε άε 1’ϊΐε 
ά’ΟχΪΕ άε 1ε ΡΓοροηϋίάε £η£ Ερρείέ επ δίέ^ε ρεΙπειχεΙ ά’ΑηϋίοεΙιε εη 

1089. δεδ έεπϋδ εοηδεινέδ Εϋϋεδϋεηϋ ά’ηηε νΕδϋε εΓυάίϋίοη ε£ ά’υη 

οτηηά ζέΐε ρουι 1ε δΟΓνϊεε άε ΓΕ§άϊδε. Ε’ε. £εϊ£ ιιη εχροδέ άε δΕ νίε 
ε£ άε δεδ ε££θΓ£δ ροιίΓ ΓέρυΐΈϋίοη άη εΙεΓοχ. ϋέ°Όηϋέ άε δεδ Ιυϋϋεδ 

Επάεδ εοηίΓε Ιεδ δε!ά]ουείάεδ ε£ ρηίδ Ιεδ Οοίδέδ ΐΐ άέπιϊδδίοηΕ εη 1100 

ε£ Γε§Εο;ηΕ δΕ ΓεϋΓαίϋε ά’ΟχίΕ. Τουϋε£οίδ Ενηπϋ εϋ ηρεέδ δοη ρΕϋΠΕΓΟΕϋ 

Π ρΕίάίείρΕ £οη]οηνδ Εεϋίνεηιεηϋ Εηχ §;ΓΕηάδ ηιοηνεηιεηίδ εη £ΕνεηΓ 

άε 1’ηπίοη άεδ Ε§1ΐδεδ ε£ Γέάί§εΕ άεδ ΓΕρροιΐδ δητ εε δηΐε£. Ε’ε. ρηάΐϊε 

1ε £εχ£ε άε (Γοίδ άε δεδ έεπ£δ. 
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ϋ. Ζζ&γέίιιηοδ. Ρε ρΗχ άη Μέ ά Βγζαιιεε, ρρ. 389-400. 

ϋΕΐΐδ 1ε ρΓεηιΐέΓε ρΕΓϋίε Γε. £ΓΕΪ£ε άε άίνεΓδεδ (^ιιεδίΐοηδ άε ηιεΛοάε 

εί δ’οεεηρε ρΐηδ ρΕΓίίειιΙίεΓεπιεηί άε 1ε εΕρΕείϊέ άη ιηοάϊηδ Ι)γζΕη£ίη 

Ερτέδ 1 204. II ΓΕρροΓίε Ιεδ ίέηιοίο-π^εδ εοηίΓΕάΐείοΪΓεδ άεδ εοη£εηιρο- 

ΓΕΪηδ εί εοηε1η£ ^ηε 1ε ιηοάϊηδ ΒγζΕηΐίη Ενηίΐ ηηε εηρΕείίε δηρέπεηΓΟ 

ε εεΐΐε άη ιηοάϊηδ γοτπεϊπ. Όηηδ 1ε άεηχϊέηιε ρΕΓίϊε, τερΓεηΕηΐ Ιεδ 

ίΐΈνηηχ ά’ΑηάΓέΕάϊδ ε£ ά’Οδ£Γ0§ΌΓδ1εγ, ίΐ δ’ε££θΓεε ά’έϊΕΡΙΪΓ, ε 1’ηρρηί άε 

(^ηεΐ^ηεδ £εχ£εδ ηοηνεΕηχ, 1ε ηιοηνεηιεηί άεδ ρπχ άηΐίΐεάε 1 204 ε 1456. 

Ν.ρ. Υαηηορουΐοε. ΙΡηε ιηεεΗρίϊοη ραΙέοεΗτέίίεηηε εί ιιη είιηείίετε 
ραΐέοείινείίεη ά ΎοΙοχ, ρρ. 401-410. 

Α ρι-οροδ ά’ηηε ϊηδεπρίίοη ΙηηόΓΕίΓε άε 1ε άΐΕεοηεδδε ΤπΕάΐΕ ηηϊ 

ηιεηΕεε άη £εη έίεπιεί εεηχ ςηί νΐοΙεΓΕίεπί; δοη ίοιηάεηη, Γε. άοηπε ηηε 

δέπε ά’ϊπδεπρΐϊοηδ Εΐ2Εΐοο;ηεδ £Γοηνεεδ εη ΤΙιεδδΕίϊε. ΡαδδΕηΐ ηη είηιε- 

ϋίέΓε ρΕίεοεΙίΓεϋίεη άε νοίοδ, ηηΐ οεεηρε 1’ειιιρΐΕοεηιεηί; ά’ηη είηιεΐίέΓΟ 

ρΐ'έίιΐδϋοπςηε, ίΐ εη £ει£ 1ε άεδεπρίίοη ε£ εοηεΐηΐ ερη’ίΐ ε άη οΙγο εεΐηί 

άε 1ε νίΐΐε ΟέπιείΓίΕδ ίοηάέε εη 293 Εν. ά-0. ρΕΓ ϋέιηείπηδ Ρο1ϊθΓθέ£ε 
£οη£ ρΓέδ άε 1’Εηεΐεηηε Ιοίεοδ. 

Οέιη. 0/77/7/5. υ·η εοηιρεηάϊηηι ίηεοηηη άε άτοίί ύ^ζαηίίη, ρρ. 411-413. 

Β’ε. άοηηε 1’ίηάεχ άεδ 34 εΙίΕρίΐχεδ ά’ηη εοηιρεπάίηηι ρπνέ άε 

άΓθί£ ΒνζΕηΐίπ εοηιροδέ άε5 £ί£Γεδ Ι-Χ, XIII, XVI-XVIII, ΧΧΓ, XXIV 

εϋ XXXI, άη ΡΓοεΙιείτοη εϋ άε 1Έε1ο§Ε ρπνΕϋΕ ϋοηϋε εηϋίεΓε. Οε 

εοηιρεηάίιιιη εδϋ εοηϋεηη άηηε 1ε ιηδ 78 (209) άη ΜοιίΕδϋει-ε άεδ 
ΙβέΓεδ άη Μοηϋ Αϋΐιοδ. 

Ώέηι. 8αΓΓθ5. ΒεεηείΙ ραΙόο^Ύαρίιί^ηε εη ΤΗβεςαΜο, ρρ. 415-422. 

Ε’ε. άέεπϋ ε) Εεηχ εοάεδ άη άειηϊ - §;γηιηΕδε άε ΤγπίΕνοδ, άοπϋ 

Γηη άη XVI0 δ. εοπϋϊεηϋ 1ε εΙίΓοηοοτΕρΙιϊε άη ΡδεηάοάοΐΌϋΙιεε Ενεε 

ηοϋεδ, εϋ 1ε δεεοηά, άε 1ε ιηεηιε έρο^ηε, άεδϋίηε ροήν Γεηδεΐο-πειηεηϋ 

δεοΐΕΪΓε, εοηϋίεηϋ άεδ ϋΓΕο;έάΐεδ άε δορίιοείε, ά’Εηπρίάε εϋ ά’ΕδεΙιγΙε 

Ενεε ηοϋεδ εχρΙΐεΕϋίνεδ, Εΐηδί ηηε άί££εΓεηϋεδ δεηϋεηεεδ άε δ1 Οι-έξΌηε 

εϋ άε ΟΕϋοη; ά) ϋεηχ εοάεδ άη XVI0 δ. άέροδέδ άηηδ 1’εεοΐε άεδ Αηιάε- 

ΙεΡιε, άοπϋ 1ε ριεηιίθί· εοηϋίεηϋ ηη ΝοηιοεΕίιοη, άίνεεδεδ ρΓίεΓεδ εϋ 

ΕπηοϋΕϋίοπδ εΙίΓοηΐηηεδ εί 1ε δεεοηά άεδ εΐιηηϋδ εεεΙεδίΕδϋίηηεδ Ενεε 

δί§;ηεδ ηιηδίεΕηχ. Εη£ίη ίΐ ΓΕρροιϋε υηε ηοϋε άε 1 705 εορίέε ε ηη εοάε 

άη εοηνεηϋ άίδδοηϋ άε δ1 ΡΕίιϋεΙεϊιιιοη ε Α§·ιε ηηί ιηεηϋϊοπιιε ηη ενεηηε 
άε Νέοη ΡΕϋΓδη 50ΕδΕρ1ι. 



588 Κ.έ3ΐιιπέ άπ νοίατηβ. 

Ε. Α. Ρβζορου/οε. «.ΝζΜϋαχ Ειι^εηίαηοε, ροβίε άε$ βρί^ταηιηιεε άη εοάε 

ϋτίοίη ι^4 », ρρ. 423-432. 

Ε’ε., εη εοηιρΕΓΕηΙ: Ευ γοπιεπ άε ΝϊΕϊΙΕδ Ευ^εηίΕηοδ «1/65 ΕΓηουΓδ 
άε ϋΐΌδδίΙει εΐ άε ΟΙίΕποΙεβ», Ιεδ 24 ερίοτΕηιηιεδ άυ Οοάε ΧΙγ^ϊπ 134, 

ρηΜΐέδ ρουΓ Ιε ρΓεπιΐέΓβ £οΐδ ρ&Γ 8ρ. Ε&ιηβΓΟδ, ρΓοηνε ςυε εεαχ-εί 
3.ρρΕΓΐ;ί6ΐιη03ΐί: Ευ ηιεηιε ΕυΐευΓ. Οείΐε ίάεηΐΐίίεΕϋΐοη νίεηί ά’είτε εοη- 

ίΐηηεε ρ&Γ 1ε άεδεπρίάοη Γεεεηίε ά’υη ηουνεΕυ εοάε ΕΕυί'εηίήεη ρυ- 

Μίέ ά&Π5 Ιε τενιιε «δΐυάί βίζ&ηίϊηί ε Νεοείΐεηΐεί» £. IV ρ. 203. 

Εβείητβ ά’ηηε ίηεετίρϋοη ϊΐΐήίΐιίβ, ρρ. 433 -439. 

II 55α§'ΐί; ά’υηε ίηδοηρίίοη ηιεϋπςυε εϋ Ιοη^ιιε ρείηίε άυηδ Ι’έ^ΐίδβ 

άε δ1 ΟεοΓ§;65 άε δοίΐΕ. Ο. Οοιίδίαηίορουΐοδ εη αναίΐ: άέεΙιίίίΓε ίχοΐδ 

νείδ ίΕηιΒίςυεδ (Ερείάπδ £. XI ρ. 417-20). Ρεζορουΐοδ εη Ηί εΐ εοηι- 

ρΐείε δερΙ: νεί'δ εηεοΓε. II ΕεεοπιρΕ^ηε εε άεεΙιίΙίτεηιεηΡάε ηοτηόΓευδεδ 

οβδεΓνΕΐΐοηδ ΙΐίίέΓΕΐΓεδ εί ρι-ουνε ςυε ά’ΕυΙχεδ ερί^Γ&τηηιεδ ΕηΕΐοοριεδ 

δε ΓΕρροΓίΕηΙ ε άεδ ΓερΓέδβηί&ίίοηδ ρείηΐεδ ου δευίρίέεδ εΐαίεηΐ έεπ- 

ίεδ δΐΐΓ εεΐίεδ-εί εϋ εη δεΓναϊεηΙ; άε 1ε§εηάε. 

«.ΕρίηιεΙτοη·», ρρ. 439-442. 

ζ)ιιε1φ.ιε3 αάάΐϋοηδ α Ρέΐυάε άυ ηιεηιε ΕυΐευΓ, ρυΒΙίββ άαηδ 1ε XI 

νοί. ρρ. 421-448 άε ΡΕρέίίπδ δοιίδ 1ε ΐίίΓε «Είυάεδ ΙίίίέΓΕίΓεδ». II &]οα£ε 

εηεοΓε άεδ οόδεΓνΕίάοηδ δΐΐΓ 1ε ροεπιε «Εε Ογ^ηε» ριχΕΙΐβ ρουΓ Ια 

ρΓεηιίει·ε ίοϊδ Ενεε ά’Ευίχεδ ροέηιεδ ρατ δρ. ΕεπιΙ>γο3 (Νέος Έλληνομν. 

ί. III ρ. 8-9). Ε’ε. ρΓουνε ςυε εε ροεπιε απίδι φΐε άευχ έρΐξΤΕπιπιεδ 

άε ΡΑηΒιοΙο^ίε Ραΐαύηβ βοηί: άιΐδ ε δγηέδϊοδ άε Ογτέπε. 

Α. ΟΗαηάοε. Εε ρτειηίετ /'οηάαίεν,τ άεε ΤΙιβοάοεε$ άε Μγείτα-, 

ρρ. 443-448. 

Ρεηάαηί Ιεδ ίχανΕυχ άε ΓθδίΕυΓΕίιίοη εχέευΐέδ α Μ>'δίτα δουδ 1ε 

άίΓεεΕοη άε Ρε. οη ε ΐΓουλ^ε ε εόίέ ά’υπ §τουρε άε ΙοιηόεΕυχ αάοδδέδ 

εοπίχε 1ε ραιτοχ ηοΓά άε Ρέ^Ηδε άεδ δΕΪηΙδ-ΤΙιεοάοΓεδ υη ίΓΕ§;πιεηί: 

ά’ίεοηοδΐΕδε δεπίρΐέ ροΓίΕΐιί υηε ΐηδεπρίΐοη ηυί ηιεηίάοηηε εοιηηιε 

ΙοηάΕίευΓδ άε εείίε έ§άίδε άευχ ρεί’δοηηΕ^εδ: ΟΕπΐεΙ εΐ; ΡΕεΙιόηιε. Οη 

εΓΟνΕΪΙ: 3νΐ5θ[ΐι,ίεΐ ηυε ΡΕεΙιόηιε, εη £υ£ ίοηάηΙευΓ άε Ρέ^Ηδε άε Βγοπ- 

ΙοεΕίοη, έ§;Εΐεηιεηί: άε εεΐΐε άεδ δΕΪηίδ-ΤΙιεοάοΓεδ. Εε ηουνεΐΐε ίηδ- 

επρίίοη ηουδ ΕρρΓεηά ηυε Ρε§·1ίδε ε έίέ ςοηιπιεηςεε ρΕΓ Ρεπϊ^Ι 

ΕεΕενόε ρΕΓ ΡΕεΙιόηιε. 

Κ,έδίητιέ (Ιιι νοίυηαδ. 589 

Εοη$ί. Μ. ΟοηΒίΆηίοροηΙοΒ. Εε $εεα.η εη ρΐοηύ άιι ιηέίτοροίίίβ άε 
ΤίιβςεαΙοιήςιιε]αεοί), ρρ. 449-453. 

Ε’ΐηδεπρίάοπ άε εε δεε&υ οεευρΕ ρΙυδίειίΓδ δΕνηηΙδ ε εΕΠδε ά’υηε 

δ^ΙΡόε ΕΧ ϊηίιεΓεΕίεε άηηδ 1ε (^υΕΐΓΪεηιε 1ίο·ηε. Ε’ε. Ερτεδ ευοιγ άίδευίε 

Ιεδ ορΐπίοηδ έηιΐδεδ, εοηεΐυί; ηη’ϊΐ ΙεπΙ ΙΪΓε ΟΧ εΐ ^υε εεδ άευχ ΙεΙΐΓβδ 
οηΐ έίε «τΕνεεδ Ρεγ ογγοηγ, εε ηυί εδΐ Ιγοε ίΓε^υεπί: ε εΕυεε άε Ρϊ^ηο- 

ΓΕηεε άεδ §;ΓΕνευΓδ. 

Οοιηρίε-Γεηάυ.454 

ΟοχηπιυηΐεΕίιΐοηδ δείεηίίίΐηυεδ.528 
ΒίβΠοσΓαρΙιίε.^23 

Κ,εηδεΐξ-ηεηιεπίδ.557 

Α0165.. 
Τ ε 51 ε δ. ^79 

ί Έξεόβθη επιμελείς Κ. Δυβββϋνιώτβϋ και Φ. Κουκβυλέ. ! 
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